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PARTIDULUI
OAMENII

■ Evidența activității economice in coope 
rativele agricole de producție

El Uzina de alumină din Oradea după 
un an

Lacul și vaporașul „Firlza", elemente noi în peisajul montan al Maramureșului

CEI MAI ÎNAINTAU Universitatea Campinguri pentru turiști

Convorbire cu tovarășul PETRE DUMINICĂ
Prim-secretar al Comitetului regional Argeș al P.C.R.

— Cum orientează comi
tetul regional activitatea de 
primire în partid ?

— Orice activitate sistematică 
presupune o orientare precisă, urmă
rirea cu perseverență a 
obiective, 
sul de 
dicațiile Congresului al IX-lea 
al P.C.R., comitetul regional 
îndreaptă stăruitor atenția co
mitetelor raionale și orășenești 
îndeosebi spre acele sectoare unde 
se simte nevoia consolidării organi
zatorice șl politice a organizațiilor 
de bază: întreprinderile forestie
re ai ales la gurile de exploa
tare^ Schelele petroliere, șantiere
le de construcții, unitățile noi, 
cooperativele agricole de pro- - - ... —. pu_

■Ț în 
trebuie 

,__f____  __ _ ___ înaltelor
exigențe politico-morale stabilite de 
legea fundamentală a partidului — 
Statutul. Procedînd astfel, pornim de 
la principiul că primirea In partid nu 
reprezintă un scop In sine, el o cale 
de îmbunătățire a muncii de partid, 
de creștere a rolului șl influenței po
litico-educative a organizațiilor de 
bază. Activitatea aceasta se desfă
șoară nu separat, ci în indisolubilă

anumitor 
exduzînd hazardul, mer

le zine. Aplicînd în

ducție. Accentul principal îl 
nem pe calitatea celor primiți 
rîndurile partidului, care 
să răspundă Intru totul
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„Scmteia" va apare 
zilnic în 6 pagini 
(luni — 4 pagini)
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• în fiecare zi — PAGI
NA ECONOMICĂ cu-
prinzînd :

I
I
Iarticole și ancheta privind toa

te ramurile economiei națio
nale ; rubrica tehnicii avan
sate ; rubrica de economie, fi
nanțe și statistică ; tribuna ex
perienței înaintate ; colțul spe
cialistului ; știința în r’“*— 
producției.

• La tematica actuală a | 
ziarului se vor adăuga
NOI RUBRICI PER
MANENTE privind:

I
ui >pe- a 
slujba I

I
Probleme de etico ; Deser
virea cetățenilor ; Urbanistică 
și sistematizare a satelor ; An
cheta sociala ; Igiena socia
lă ; Viața și preocupările ti
neretului, femeilor ; Părinții și 
copiii ; Actualitatea regiunilor 
patriei ; File de enciclopedie 
etc.

I
I
I
I

Va apare cu regularitate ru
brica „Opinii" la care vor 
semna, pe cele mai diferite 
teme de interes general, per
sonalități ale vieții sociale, 
culturale și științifice.
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— Paginile ziarului vor mai cu
prinde : reportaje literare, re
portaje informative, interviuri, 
informații, foiletoane satirice, 
lucrări beletristice.

I 
I

• VIAȚA INTERNAȚIO- I 

NALĂ :
Articole și comentarii, note de

I
călătorie, corespondențe din | 
străinătate — Pagina a Vl-a g 
— actualitatea externă.

I
Costul unui exemplar |
30 de bani ’

legătură cu întreaga muncă de 
partid.

Merită relevată experiența acu
mulată 
Muscel 
îngrijit 
bază la 
exploatare. Nu în aceeași măsură a 
acordat atenție acestui important 
sector Comitetul raional de partid 
Curtea de Argeș.

O concluzie pe care o desprin
dem din întreaga noastră activi
tate este că și pe acest tărtm se 
cere o 
scheme generale, 
unde și oricînd, 
considerare a condițiilor specifice, 
a problemelor și preocupărilor con
crete ce izvorăsc din ele. Este bine, 
desigur, că majoritatea organiza
țiilor de bază din orașul Pitești au 
desfășurat 
bune 
lor, < 
rea 
de a 
putem 
organizațiile 
strucții, în fața cărora stau sarcini 
mari și complexe, au rămas în 
urmă în această privință. In ulti
mul timp, Comitetul 
P.C.R. Pitești a dat 
tor mai substanțial 
țiilor de bază de pe , 
ajutîndu-le să ducă o muncă poli
tică și organizatorică adaptată 
condițiilor concrete și, în conse
cință, mai eficientă. Numeroși 
constructori destoinici, formați la 
școala șantierelor, au fost primiți 
recent în partid.

în agricultură, 
tră se îndreaptă 
acele cooperative 
găii de producție 
un număr mai mic de 
Rîndurile lor, mai ales, au fost și 
sînt întărite continuu cu țărani co
operatori fruntași, ingineri și teh
nicieni agronomi de valoare, din
tre cei mai buni oameni ai satului

de Comitetele raionale 
și Rm. Vîlcea care s-au 

să creeze organizații de 
majoritatea sectoarelor de

Numuncă diferențiată, 
aplicabile ori
ei luarea In

o muncă intensă, cu 
rezultate, pentru întărirea 

ceea ce a dus la crește- 
capacității și competenței 

i rezolva sarcinile. Nu ne 
împăca însă cu faptul că 

de partid din con-

orășenesc 
un aju- 
organiza- 
șantiere,

atenția noas- 
în special șpre 

agricole tau brl- 
In care activează 

comuniști.

V. BTRLADEANU

i-a atras lua- 
rea-aminte un 
anume cuvînt 
care s-a inter

calat de două sau 
trei ori în vorbirea 
președintelui Statului 
popular din Verneș- 
tii-Buzăului. Mă lă
mureau, el și ceilalți 
tovarăși cu sarcini 
de răspundere în cu
prinsul comunei, pri
vitor la problemele 
ce le stăteau in față, 
legate de momentul 
calendaristic în care 
ne aflam și de două 
acțiuni cu totul spe
ciale.

„Da, stăm bine cu 
măsurile în vederea 
muncilor agricole" — 
spuneau 
gînd că, date 
condițiile 
clemente 
tivele unei primăveri 
tot așa de prielnice, 
ținînd seama de în
suflețirea sporită a 
cooperatorilor, re
zultatele vor ii chiar 
mai bune decît cele 
dobîndite anul trecut.

Stăteau bine și cu 
alte îndatoriri spe
ciale care le reveni
seră în acest an.

In ordinea de idei 
a constatărilor rezul
tate din acoperirea 
formularelor pentru 
recensămînt — oglin
dă a schimbărilor în 
bine intervenite în 
viața locuitorilor co
munei — s-a desprins 
de pe buzele preșe
dintelui Ioniță cuvîn
tul oare a sunat în 
auzul meu — curios :

— Monografie...
Verneștii sînt o a- 

șezare cu profil în
tr-o măsură agricol, 
și într-o alta indus
trial, fiindcă aci se 
găsește o întreprin
dere forestieră mult 
dezvoltată și moder
nizată, declarată pe 
regiune, anul trecut, 
fruntașă, drept care 
1 s-a atribuit și un

ei/ adău- 
fiind 
ierniunei

și perspec-

(Continuare în pag. a II-a)

Dimineață. Judecători, 
procurori, împricinați, 
martori, avocați urcă scă
rile tribunalelor. Grăbiți, 
funcționarii își iau locu
rile la birou. Se mai a- 
runcă o privire asupra 
dosarelor, se schimbă pă
reri. se consultă hîrtii. 
Completul de judecata 
intră în sala de ședințe. 
O clipă de tăcere, cetă
țeni' se ridică, se aud.- 
glasul secretarului. Se 
judecă primul proces al 
zilei. E ora 8. Tribunalul 
își .ncepe activitatea.

în fața comisiilor, la 70 
s-a obținut împăcarea. 
70 la sută din dosare n-au 
mai ajuns la tribunale. 
Deci, 70 la sută din oa
meni au reluat relațiile 
normale de vecinătate, 
nu mai pierd vremea cu 
procese. 30 Ia sută din ac
țiuni au ajuns însă la 
tribunale. Ce s-a întîm-

O statistică
Stăm de vorbă cu tov. 

Gheorghe Pașa, președin
tele Tribunalului Capita
lei. Mai întîi o constatare:

— Scade continuu numă
rul celor care încalcă legea, 
al celor care aduc atingere 
regulilor de conviețuire so
cială. E un ,exultat al ridi
cării conștiin|ei cetățenești, 
al activității educative des
fășurate de statul nostru. 
Ponderea cea mai mare In 
procesele penale o au ac
țiunile directe.

— Ce se înțelege 
acțiuni directe?

— Este vorba in 
ral de infracțiuni
ple — insulte, amenin
țări etc. Ca sancțiuni pe
nale se dau de obicei a- 
menzi.

Aceste procese fac mai 
întîi o etapă obligatorie 
la comisiile de împă
ciuire.

Iată acum o statistică. 
Din 100 de acțiuni ajunse

prin

gene- 
sim-

premiu de 20 000 de 
lei. Robuști, harnici, 
oamenii găsesc tim
pul să-și îndepli
nească obligațiile de 
muncitori salariați ai 
complexului și, tot
odată, dimpreună cu 
ceiialți membri ai fa
miliei lor, pe acelea 
de cooperatori.

Pe bun merit 
turile realizate 
sînt mari și-i
să-și ridice neconte
nit nivelul vieții ma
teriale. Cine este în 
treacăt prin comună 
observă într-un loc.

veni- 
de ei 
ajută

televizor, sau poate 
și unul și celălalt.

Atenție, cînd stră
bați nu numai dru
mul principal dar și 
ulițele învecinate, la 
mersul cam năvalnic 
al posesorilor de bi
ciclete și motorete 
— peste două sute 
cincizeci pînă anul 
trecut, cam vreo trei 
sute în momentul 
față 1

Dîndu-mi astfel 
cifre consemnate
agenda sa — cuvîn
tul sună poate pre
tențios, „agenda" ii-

populară 
bucureșteană

de

de
în

fEțf

■

i
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Ion PAS

într-altul, case în 
construcție. Cine ma
nifestă interesul de-a 
alia cite locuințe 
și-au zidit, prin mij
loacele lor, oamenii 
în, să spunem, patru 
ani. primește răspun
sul că numărul lor a 
fost de 118. De ordi
nul altor cîteva zeci 
sînt clădirile înalte, 
spațioase, „ca la o- 
raș", care se vor 
înălța în acest an. In- 
trînd în oricare gos
podărie, omul doritor 
să-și formeze o pă
rere despre traiul 
verneștenilor va ve
dea mobilă, în majo
ritatea ei cumpărată 
recent, o mașină de 
cusut, un frigider, un 
aparat de radio, un

propriu-zis un 
subțirel, școlă- 
— președintele 

în-

ind 
caiet 
resc 
a trecut apoi la 
fățișarea altor reali
tăți pe care, pentru 
mai bună edificare, 
le raportează la si
tuații ce aparțin tre
cutului. Trei cadre 
didactice erau altă
dată în comună ; as
tăzi sînt zece. Sînt 
școlarizați toți copiii. 
A fost dat în folosin
ță un dispensar.

— Mă gîndesc — 
spune într-o paran
teză președintele Io- 
niță, — că lucrurile 
asteir ar trebui să fie

(Continuare 
în pag. a V-a)
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mai precis, favorizează a- 
semenea procese ? Ce se 
poate face pentru limita
rea lor ?

Eroii „directelor"
Mulți cetățeni se adre

sează comisiilor și tribu
nalelor pentru că-și con
sideră drepturile lor Ie

ANCHETA
SOCIALA

plat 
Din 
s-au 
iar 16 la sută 
cat la tribunalele de re
curs.

Așadar, o primă con
cluzie : accentul, în instan
țe șl comisii, se pune in 
acfiunile directe pe împă
care. pe lichidarea conflic
telor, pe normalizarea 
lațiilor între cetățeni, 
respectarea normelor 
conviețuire in societate 
a legalității socialiste.

Dar care sînt cauzele, 
ce factori generează sau,

cu ele ? 
acestea 
împăcat

Să vedem. 
41 la sută 
în instanță 
s-au impa

re- 
pe 
de

zate de către alțl cetățeni. 
Există însă și „fabricanți" 
de procese, furnizori de 
gîlcevi, de scandaluri, 
oameni stăpîniți, în ra
porturile cu concetățenii, 
de spirit de șicană, pro- 
cesivi incorigibili. Inten
tează procese, născocesc 
pricini, ca să se răzbune, 
să arate „cine sînt ei", 
sau din rapacitate sau. 
pur și simplu, ca să aibă 
o ocupație. Toate aceste 
manifestări țin de o anu
me mentalitate, sînt tri
butare vechilor concepții

Interviu cu acad 
Remus RÂDULEȚ 

rectorul Universității 
populare din București

despre relațiile dintre 
oameni.

Iată cîteva profiluri 
creionate de judecători.

N. I. E. n-are meserie. 
Trăiește din veniturile 
soției. „Eu i-aș spune un 
parazit social" — îl defi
nește scurt un judecător. 
Intentează procese peste 
procese. în 1965 a avut 
7 procese în care au fost 
implicate 15 persoane. 
S-au pierdut peste 200 de 
ore cu judecata.

Alt „infractor" de acest 
gen : cetățeana N. D. din 
Giurgiu. A chemat în ju
decată 
Certuri 
avocați 
cal, solicitați de proceso
mană, au refuzat să-i a- 
sigure asistența juridică, 
în procesele ei minore, 
fără de sfîrșit.

V. SEBASTIAN

20 de oameni, 
mărunte. 20 de 
din colegiul lo-

(Continuare în pag. a II-a)

Nu peste mult timp se încheie 
cel de-al patrulea an de învăță- 
mînt al Universității populare 
București. In acest răstimp și-au 
completat cunoștințele aici peste 
28 000 de cursanți. Ne-am adresat 
tovarășului acad. REMUS RĂ- 
DULEȚ, rectorul Universității 
populare, spre a ne înfățișa acti
vitatea acestui așezămînt de cul
tură, mijloacele folosite în munca 
cu „studenții" de toate vîrstele și 
profesiile.

— Trei sînt activitățile prin care 
instituția noastră răspunde actua
lelor cerințe : cursurile de cultură 
generală șl cele practice, manifestă
rile culturale organizate In Capitală 
și provincie și munca metodică desfă
șurată tn folosul celorlalte 31 de in
stituții similare din țară.

In primul an de activitate. Uni
versitatea avea numai 12 cursuri, 
iar anul acesta are 24. Printre nu
meroasele înnoiri aș releva cursu
rile : istoria universală a civiliza
țiilor și culturii, lumea azi, tinere
tul și viața contemporană, radioe- 
lectronica și fotografia artistică. 
Pentru anul universitar 1966—1967 
am încheiat de pe acum prima e- 
tapă a elaborării interne a planu
lui și tematicii de învățămînt. S-a 
ajuns la concluzia că, potri
vit cu sarcinile de mare am
ploare trasate de partid privind 
dezvoltarea economiei și științei 
în actualul cincinal, se impune un 
curs despre economia noastră națio
nală, unul despre munca în produc
ție, tehnică și știință, unul despre 
problemele filozofice ale științelor 
naturii, precum și unul despre aspec
te ale matematicii moderne.

— Ne-ați amintit și de manifes
tările culturale...

— Universitatea populară organi
zează conferințe, simpozioane, me
dalioane, convorbiri cu oameni de 
știință, de literatură și artă, come
morări, mese rotunde și seri lite
rare. în anul 1965 am organizat a- 
proape 200 de manifestări în 
București și peste 2 100 în provin
cie, pe probleme de științe socia
le, de literatură și artă, de știință 
și tehnică. In altele, am sărbătorit 
mari figuri ale culturii noastre, ca 
Eminescu, Creangă, Coșbuc, Re- 
breanu, Iorga, Brâncuși.

— Cum asigurați îndeplinirea 
acestui plan de muncă ?

— Cu ajutorul intelectualității. 
Dintre colaboratorii noștri, 100 
sînt membri ai Academiei, peste 350 
sînt profesori universitari și confe
rențiari, peste 300 sînt oameni de 
litere și arte, aproape 200 sînt cer
cetători științifici, peste 100 ingi
neri, medici, juriști și alții.

— Cum sprijină Universitatea 
populară București universitățile 
populare din celelalte orașe ?

— Punem la dispoziția instituți
ilor similare din provinc’e pios- 
pectul cu tematica tuturor cui su
rilor noastre; le sprijinim în ela
borarea tematicii, a cursurilor sau 
ciclurilor de lecții și conferințe. 
Oferim spre consultare textele lec
țiilor de la diferite cursuri etc. 
Asigurăm un număr de specialiști 
pentru predarea unor lecții; edităm 
o broșură „Din experiența mea ae 
lector Ia Universitatea populară" 
și o culegere „Din experiența unor 
cursuri ale universităților popu
lare". De asemenea, organizăm 
periodic consfătuiri metodice cu 
universitățile din provincie. în 
felul acesta instituția noastră își 
aduce contribuția la promovarea 
progresului cultural al patriei 
noastre.

Valentin HOSSU
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File de 
PORTRETE

Ancheta 

DUL LA

enciclopedie 
de HOLBEIN

DOUĂ

„Scînteii" — CU GÎN- 
DIRIJORII DE MÎINÎ

Pentru noul sezon au fost ame
najate terenuri de camping, situate 
pe principalele itinerare sau rute 
turistice. Printre acestea se numără 
cele de la: Dumbrava Sibiului, situat 
la circa 7 km de Sibiu și Ia 150 km 
de Brașov, pe șoseaua Sibiu — Răși
nari, în pădurea Dumbrava. Acesta 
dispune de un teren pentru instala
rea a 150 de corturi proprii, cît și de 
100 locuri în corturi fixe Potoci — 
Bicaz, la 12 km de Bicaz, pe șoseaua 
Bicaz — Vatra Dornei, lingă lacul 
de acumulare Bicaz. Ștrandul Nou- 
Timișoara, situat la ieșire din oraș 
la circa 150 de metri de șosea, In 
apropiere de ștrandul „Parc" și „Pă
durea Verde" Dispune de un mare 
număr de corturi instalate, dușuri, 
iluminat electric etc. La 150 de me
tri se află un atelier pentru repara
ții și întreținere auto. Făget — Cluj, 
Ia 7 km de Cluj, pe șoseaua națio
nală București — Cluj. Sînt insta
late corturi fixe de 2 persoane. Se 
pot închiria saltele, cearșafuri, pă
turi etc.

Terenuri de camping s-au amena
jat și în stațiuni balneo-climatice. 
Amintim între acestea : Băile 1 
Mai — Victoria, la 3 km de Ora-

dea, pe șoseaua Oradea — Beiuș. 
Dispune de corturi instalate pen
tru 2 persoane; loc pentru 50 de 
carawaninguri și pentru parcare 
auto, iluminat electric, bucătărie 
rustică etc. Tabăra de Nord — Ma
maia — e situată la 7 km de Con
stanța, în nordul stațiunii Mamaia, 
între Marea Neagră și lacul de apă 
dulce Siutghiol. Sînt amenajate 
corturi și bungalowuri pentru mii 
de locuri. La Tușnad-Băi. pe malul 
Oltului, se află un loc special de 
campare situat într-o regiune deos 
sebit de frumoasă, iar altul este or
ganizat pe marginea Iacului vulca
nic Ana. La Sovata, la circa 30 km 
de stațiune, pe virful Bucinului, 
într-o pădure de conifere s-a ame
najat un teren de camping pentru 
turiștii care merg pe ruta Sovata — 
Gheorghieni — Lacul Roșu. La 
„Curmătura", în apropierea Sibiului, 
s-a deschis un teren pentru cam
pare.

Și în celelalte regiuni turistice 
ale țării se fac pregătiri pentru ca 
in sezonul turistic din vara aceasta 
să se dea în folosință noi terenuri 
de camping.

I. VASILIU

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

ANKARA AGENȚIA DE PRESA „ASSOCIATED
PRESS" RELATEAZĂ CĂ TURCIA A INTERZIS
AVIOANELOR AMERICANE „U-2“, DESTINATE Ml
SUINILOR DE SPIONAJ, SĂ MAI FOLOSEASCĂ BAZELE
AERIENE DE PE TERITORIUL SAU

londra Partidul laburist a dș
tigat alegerile parlamentare

SANTO DOMINGO Consiliul elec

tor al central din Republica Dominicană a 
adresat Organizației Statelor Americane 

un protest Împotriva intenției acesteia de 

a institui un control asupra proiecta

telor alegeri

u

P.C II. s
MOSCOVA 1. — Corespondentul 

Ageipres, Silviu Podind, transmi
te : In a patra zi a lucrărilor 
celui de-al XXIIl-lea Congres al 
P.C.U.S. au luat cuvîntul V. Gri- 
șin, membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice, scriitorul Mihail Șolohov, 
primi-secretari ai Comitetelor Cen
trale ale unor partide comuniste 
republicane, activiști de partid, 
muncitori.

în cuvîntul său, M. Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a trecut în revistă succe
sele obținute de oqmenii de știin
ță sovietici în ultimii ani. El a 
arătat, printre altele, că s-au ela
borat mijloace pentru obținerea 
de oteluri speciale cu o rezistentă 
pînă la 300 de kilograme pe mi
limetru pătrat. Unele monocristale 
de metale și compuși neorganici 
ating o rezistență de 1 000 kilo
grame pe milimetru pătrat. S-a 
făcut un mare pas înainte în 
crearea unor tipuri de mașini 
electronice de calcul care pot 
executa pînă la un milion de ope
rații pe secundă. Vorbitorul a re
liefat succesele obținute în Uniu
nea Sovietică în aplicarea practi
că a procedeului laser în indus
trie, în construcția de aparate, în 
medicină etc. Președintele Aca
demiei de științe a subliniat că 
savanții sovietici trebuie să men

țină la un nivel înalt cercetările 
în asemenea ramuri ale științei ca 
fizica nucleului atomic și a parti
culelor elementare, descoperirea 
bazelor proceselor vieții, descope
rirea logicii proceselor de reglare 
în natură, cunoașterea Universu
lui.

Luînd cuvîntul, mareșalul R. Ma- 
linovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a spus că forțele armate 
sovietice sînt gata să îndeplineas
că orice misiune care le va fi în
credințată. El a arătat că, recent, 
s-a terminat un mare exercițiu al 
unei grupe de submarine atomice 
sovietice care străbat distanțe de 
la Arctica pînă la Antarctida. 
Tancurile sovietice întrec la o se
rie de caracteristici ultimele tipuri 
de tancuri ale S.U.A. Ministrul apă
rării a arătat că armata sovietică 
este înzestrată cu cele mai mo
derne rachete de diferite tipuri.

La Congres au rostit cuvîntări 
de salut Țoi En Ghen, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Nguen Thi Bin, 
membru al C.C. al Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, A. Rankovici, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, L. Corvalan, secretar 
general al P.C. din Chile.I
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In rândurile partidului
• •

oamenii cei mai înaintați
(Urmare din pag. I)

socialist, 
sectoare 
nic de 
lucrează organizația de partid 
din cooperativa agricolă de pro
ducție Teslui pentru cultivarea în 
rîndurile cooperatorilor a unei 
înalte răspunderi față de muncă, 
trăsătură definitorie pentru profi
lul moral al viitorilor comuniști. 
O preocupare permanentă a orga
nizației de bază din sectorul zoo
tehnic este ridicarea tuturor în
grijitorilor de animale la nivelul 
celor cu rezultate valoroase. în a- 
cearti atmosferă de puternică emu
lație. al cărei ton II dau, desigur, 
comuniștii, este un fenomen firesc că 
fof mal mulfi țărani cooperatori tind 
să-și însușească acele calități care 
să-l facă demni de a intra In rlndu- 
rile partidului.

Nu ne putem însă declara mul
țumiți cu felul cum muncesc unele 
organizații de bază de la sate 
pentru primirea în partid a femei
lor. Există raioane unde capacită
țile și energia țărănoilor coopera
toare, dovedite în atîtea prilejuri, 
sînt încă subapreciate. Așa se ex
plică de ce în raionul Slatina fe
meile reprezintă doar 14 la sută, iar 
în raionul Drăgănești-Olt doar 16 
la sută din totalul membrilor de 
partid. Ne propunem ca în viitor 
să îndrumăm și să controlăm mai 
îndeaproape activitatea comitetelor 
raionale de partid pe această linie.

— Cum se manifestă în or
ganizațiile de bază spiritul de 
înaltă exigență pentru cali
tatea de membru de partid ?

— Manifestarea unei exigențe 
înalte față de primirea în partid 
capătă o subliniere deosebită în 
noile condiții create de hotărîrea 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
privind renunțarea la stagiul de 
candidat. Trecerea la primirea di
rect în rîndurile partidului a de
venit posibilă ca urmare a schim
bărilor fundamentale petrecute în 
structura societății noastre, a creș
terii forței și maturității partidu
lui, a întăririi legăturilor sale cu 
masele. Totodată, desființarea sta
giului de candidat, impune o exi
gență neslăbită față de calitățile 
politice, morale și profesionale ale 
celor ce solicită primirea în partid. 
Noi am combătut practica unor 
organizații de bază de a pri
mi membri de partid fără un ri
guros discernămînt, fără o muncă 
susținută de pregătire a oameni
lor, precum și atitudinea unor co
mitete orășenești sau raionale care 
critică organizațiile de bază nu 
pentru (slaba calitate a unora din
tre cei primiți, ci pentru că orga
nizațiile respective „au crescut

Au fost consolidate astfel 
importante. Este vred- 

relevat modul cum

prea încet". Mentalitatea potrivit că
reia această muncă ar trebui dusă In 
„campanii”, este străină partidului 
nostru. Asemenea manifestări, cînd 
se ivesc, trebuie curmate 
Cini.

Am vrea să amintim 
experiență dobîndită de
de partid de pe șantierele Hidro
centralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", care analizează frecvent mo
dul cum se face primițea în 
partid. Majoritatea organizațiilor 
de bază de pe aceste șantiere, 
printre care cele de la loturile 
Corbeni, centrala subterană. Ba
raj, Rotunda, Vîlsan, primesc în 
rîndurile lor constructori care au 
dovedit prin muncă, prin întreaga 
lor comportare, atașament față de 
partid. La un moment dat, lotul 
Corbeni rămăsese mult în urmă cu 
excavațiile la galeria amonte din 
pricina că unul din 
lucra slab. Utecistul 
inginer, a cerut să i : 
țeze conducerea 
schimb. Competența, 
pasiunea în muncă au făcut ca, sub 
conducerea acestui tînăr inginer, 
schimbul cu cele mai slabe rezul
tate în galerie să devină cel mai 
bun. Inginerul Ion Stingă a deve
nit membru de partid.

Primirea în partid trebuie să se 
facă numai pe baza unei temeini
ce cunoașteri a oamenilor, atît la 
locul de muncă cît și dincolo de 
poarta întreprinderii, instituției 
sau cooperativei agricole. Totuși, 
mai sînt organizații care nu mani
festă suficientă exigență în aceas
tă direcție. Cînd o salariată, teh
nician veterinar, în prezent func
ționară la Trustul de construc
ții miniere Cîmpulung, a ce
rut primirea în partid, comu
niștii din organizația de bază a 
acestei întreprinderi nu și-au pus 
întrebarea : de ce lucrează ea ca 
funcționară și nu în profesia pen
tru care s-a pregătit ?

— O dată cu primirea în partid 
munca educativă nu se încheie. 
Dimpotrivă, de-abia de acum în
colo ea trebuie să se desfășoare cu 
deosebită intensitate. Organizațiile 
de partid se ocupă de 
noilor membri de partid 
încadrarea în învățămîntul 
partid, prin atragerea lor 
tivă la munca de partid, 
credințarea de sarcini nu constituie 
numai o prețioasă metodă educativă, 
dar și un mijloc important de cu
prindere și consolidare a muncii.

Nu încape îndoială că primirea 
sistematică în partid a celor mai 
destoinici oameni ai muncii, pe 
baza criteriilor stabilite de Statu
tul partidului, va duce la creșterea 
continuă a forței de mobilizare a 
organizațiilor de partid din regiu
nea noastră.

din rădă-

frumoasa 
comitetul

la iarmaroc, unii

schimburi 
Ion Stingă, 
se încredin- 
respectivului 
împletită cu

educarea 
prin 

de 
ac- 
în-

„Ambasadori" 
ai primăverii 
tinerețea și flo
rile de piersic

Foto : R. Costin

In noul cartier 
„Gheorghieni" 

din orașul Cluj

(Urmare din pag. I)

Iată un caz de rapaci
tate — desprins parcă din 
Balzac. C. D., 85 de ani, 
proprietarul unui imobil, 
trăgea să moară. Cei 
cinci fii au început, care 
mai de care, să-i aducă 
medicamente, hrană, 
felul de bunătăți. în 
cînd bătrînului i-a 
mai rău, cei 
mași s-au 
curte.

— Căutați 
pe bătrîn ? 
unul.

— N-ai venit atîția 
ani, de ce vii acum ? — 
a răspuns altul.

De la discuții la încă
ierare, de la încăierare

cinci 
întîlnit

tot 
ziua 
fost 
ur- 

în

să-l captați 
— a spus

la procese. N-au vrut să 
se împace. între timp, 
bătrînul s-a făcut bine.

Alt gen de „eroi", la 
alt nivel de mentalitate, 
însă tot atît de deplo
rabil :

I. S. și V. I., cu locuința 
în str. Șelari nr. 14, se 
dau reciproc în judecată. 
Dosarele se conexează. 
5 termene, 5 martori, 53 
de pagini de depoziții, 
acte, dovezi etc. Motivul 
aparent: insulte. își fă
ceau „farmece" ca să a- 
tragă „nenorocirea", unul 
asupra 
riți de 
în care 
stanță,
cea de pe urmă să 
pace I

instanțele judecătorești, 
aduc martori. Ce sînt 
martorii ? Cetățeni aflați

Plinea cea de

proces îi

Procesomanul cunoaște 
articolele, paragrafele le
gilor, „pe buricele dege
telor" — procesul e hra
na lui spirituală. își face 
procesul lui, aduce mar
torul Iul, un
umple viața, îi dă conți
nut, sens, scop, 
ne" de a trăi 1

— El are o psihologie 
aparte — ne povestește 
jurista Constanța Gali, 
consilieră a Colegiului de 
avocați. Iată-1 de exem
plu, pe pensionarul B. D. 
Și-a dat în judecată ve- 

a 
și

o „rațiu-

cinul. După o lună 
chemat-o în judecată

celuilalt! Acope- 
ridicol în 
locuiau și 
au avut

blocul 
în in- 

mintea 
se îm-

toate zilele...
pe soția vecinului apoi pe 
fata lui. Tacticos, meti
culos, ordonat. Pe toți 
pentru aceeași „crimă", 
săvîrșită în aceeași zi. 
I-au călcat niște flori, 
sau au scuturat covoare 
peste o rufă... După asta, 
la 4 termene nu-și aduce 
martori. De ce să se gră
bească ? Un proces tre
buie savurat pe îndelete.

întrebarea e : ce facem 
cu ei?

Aceeași 
punem și 
dent că 
irosesc din 
al societății, imobilizează

întrebare o 
noi. Este evi- 

procesomanii 
timpul util

AVENTURILE LUI...
0 ușă se deschide 

brusc !
Cred că nu ați uitat că 

N. T. și-a confecționat 
acum cîteva săptămîni și 
un cîine de vînătoare e- 
lectronic. (In foiletonul 
trecut el strigase din port
bagajul mașinii: „Vreau 
să mănînc chibrite". „De 
ce vrei să mănînci chi
brite?" „Conțin fosfor"). 
Acest cîine stătea li
niștit în banca lui. N. T. 
își mîngîia surîzînd cîine
le pe creștet. Trebuie să 
recunoaștem, pusese stă
pânului său niște întrebări 
logice. Deci, cîinele merita 
mîngîieri. Chiar în acel 
moment, ușa lui N. T. fu 
deschisă brusc de 3 673 de 
femei. Una mai supărată 
decît alta. Gazda le invită 
înăuntru, le servi cu cite 
o cafea și intr-un tîrziu le 
întrebă.:

— Cu ce ocazie mi-ați 
făcut această plăcută vi
zită ?

Cele 3 673 de femei răs
punseră în cor :

— De cîteva săptămîni 
în magazine nu se găsesc 
ciorapi de damă. Am ve
nit la dumneata să ne 
ajuți ca să identificăm 
pe cei răspunzători pen
tru această neglijență.

N. T. dezlegă cîinele e- 
lectronic și-i spuse la 
ureche :

— Iți dau prima ta mi
siune. Te duci unde vrei 
tu, te orientezi pe teren, 
dar să nu-mi vii fără răs
puns. înțeles ?

Musafirele lui N. T. nu 
terminară de băut a doua

Nicuță TĂNASE

cafea că și sosi cîinele e- 
lectronic gîfîind. Ii făcu 
din prag lui N. T. un semn 
discret să iasă pînă afară. 
In fața casei, N. T. văzu 
parcate opt dragline și trei 
buldozere.

Eu te-am trimis să re
zolvi problema ciorapilor 
de damă și tu-mi aduci 
utilaje grele. Ce-i cu 
tine ?

— Mi-a fost imposibil 
să mă descurc. Existau fel 
de fel de acoperiri.

— Nu mă interesează 
acoperirile. Pleci din nou ! 
Nu ți-e rușine ? Un cîine 
neelectronic găsește cupa 
Jules Rimet și tu... La 
treabă !

Cîinele plecă cu coada 
între picioare. N. T. le 
spuse musafirelor să se li
niștească, că în curînd se 
vor găsi ciorapi de damă. 
Își luă rămas bun de la 
dumnealor și rămase sin
gur. Singur cu aparatele și 
instalațiile lui.

— Foarte bine! Um
pleți damigeana cu țuică:,, 
dar bătrînă și... (îi spuse 
interlocutorului său la 
ureche unde să trimită 
damigeana cu țuică) miine 
dimineață vă rog să mă 
sunați, să-mi spuneți ca 
s-a întîmplat.

După ce puse recepto
rul în furcă, își confec- 
ționă din niște piese, al 
căror secret îl deține nu
mai el, un aparat de de
tectat damigene cu putere 
de rezolvat unele proble
me mărunte și mai puțin 
mărunte. Urmări cu acest 
aparat situația din 
Sîntana. 
cara de 
descărca 
torul cu 
de puterea damigenei cu 
țuică își perfecționă apa
ratul și-l 
N. T. e cu

gara 
Văzu cum o ma
la I.R.T.A.-Arad 
din vagon selec- 
pricina. Surprins

lăsă în priză, 
ochii pe el.

Răpirea omului 

cu valiză și a 

omului fără valiză

în viața satului, moara este 
una din întreprinderile de deser
vire de cea mai mare însemnă
tate. Tocmai de aceea buna 
funcționare a morilor trebuie să 
stea permanent în atenția sfatu
rilor populare, a conducerilor 
întreprinderilor de industrie lo
cală. Scrisori sosite la redacție 
în ultima vreme semnalează însă 
deficiențe serioase în deservirea 
populației de către unele mori 
sătești.

„La moara din comuna Șipote, 
raionul Hirlău, vin să macine 
grîu locuitorii multor comune — 
scrie un grup de țărani coopera
tori. Ca să macini 2—3 saci de 
grîu, pierzi cîteva zile. Desigur 
se pierde timp din cauza aglo
merației. Dar necazul cel mai 
mare îl pricinuiesc proasta or
ganizare și gospodărire, abuzuri
le săvîrșite de responsabilul mo
rii și de cantaragiu. O zicală 
spune: „La rînd, ca la moară". 
Dar la moara asta nu se respec
tă rîndul; cel care e prieten cu 
responsabilul sau îi dă plocoane 
(vinul îl preferă în special) maci
nă repede; cine nu dă, se satură 
de așteptat. In moară—dezordine, 
murdărie, geamuri sparte. Se 
simte nevoia unui șopron pentru 
adăpostit sacii. După cite știm, 
moara aparține de întreprin
derea economică Pașcani. Dar 
conducerea acestei întreprin
deri a uitat, probabil, de exis
tența ei".

După cum rezultă din scrisoa
rea corespondentului voluntar 
Vasile Roman și la moara din 
comuna Pietroșani, raionul Zim- 
nicea, cetățenii pierd mult timp 
pînă le vine rîndul la măciniș.

„Ar fi bine — se spune în scri
soare — să se organizeze în

așa fel măcinișul încît moa
ra să aibă în stoc făină și 
tărîțe pentru ca îndată ce cetă
țeanul : 
elibera 
re de 
acesta, 
vremea 
cu transportul, iar moara ar 
putea lucra cu mai puține între-

predă griul să i se poată 
cantitățile corespunzătoa- 
făină și tărîțe. In felul 
oamenii n-ar mai pierde 

cu așteptatul, nici bani 
iar

Au cuvîntul

cititorii

MORILE
JEST

Este o propunere care 
să fie luată în seamă, 
scrisori semnalează că în 
zone morile de grîu se 
distanțe mari și nu pot

cu voie sau fără voie la 
fata locului cînd s-a pe
trecut „incidentul".

Antidotul toxinei procesuale
Nu se poate face nimic 

împotriva acestor elemen
te abuzive care înveni
nează raporturile de bună 
conviețuire între cetă
țeni ?

Tovarășul Gh. Pașa ne 
spune că instanțele obli
gă pe șicanatori la plata 
cheltuielilor de judecată 
în procesele scornite de 
ei.

— Aceasta e sancțiu
nea. După părerea mea, 
destul de indulgentă.

— Nu se poate limita 
de către justiție numă
rul acestor procese ? 
Ne-am adresat tovarășu
lui Emillan Nucescu, vi
cepreședinte al Tribuna
lului Suprem.

— In modul cum puneți 
dv. întrebarea, nu. Drep
tul de petiție și dreptul 
de a te adresa justiției 
este asigurat prin lege în 
țara noastră. Dar această 
limitare a numărului de 
procese, din care o mare 
majoritate sînt pentru 
cauze minore, se poate 
obține prin lărgirea com
petentei organelor obș
tești de jurisdicție in so
luționarea a cit mai multe 
cauze. De altfel, este în 
preocuparea organelor de 
stat competente propune
rea unei noi reglementări 
privind lărgirea atribu
țiilor organelor obștești 
de jurisdicție.
este una dintre soluții. A 
doua ar fi atragerea efec
tivă, mai substanțială și

eficientă a colectivelor din 
care fac parte clienții 
tribunalelor, la educarea 
cetățenească a acestora.

Tot în aceeași ordine 
de idei, ne-a vorbit tov. 
judecător N. Tilică, pre
ședintele tribunalului ra
ional „N. Bălcescu".

— In limitarea procese
lor, rolul primordial îl 
are educația cetățeanului, 
formată prin toate mijloa
cele de care dispune so
cietatea. Dar și procesul 
propriu-zis este un act 
educativ. De aceea se și 
judecă cu ușile deschise. 
Multe dintre acțiunile di
recte, după cum s-a vă
zut, nu ajung la tribunal; 
se „sting" la comisia de 
împăciuire. Cum stau însă 
lucrurile în realitate ? 
Iată, de pildă, situația în 
raionul „N. Bălcescu". Opt 
comisii își au sediul în 
localul sfatului popular. 
Dacă judecata ar avea loc 
în cartier, acolo unde 
petrecut faptele, cu 
ticiparea cetățenilor 
re-i cunosc, ar fi 
eficace.

— Sînt și alte surse în 
acest domeniu — e de pă
rere jurisconsultul Ion 
Bică, de la raionul „Gri- 
vița Roșie". Cite n-ar pu
tea face comitetul de bloc 
în ședințele sale pentru 
aplanarea conflictelor, li
chidarea restanțelor la 
plata chiriei și întreține
rii etc., cu ajutorul opi
niei publice din bloc ?

s-au 
par- 

ca- 
mai

Aceasta

ruperi". 
merită s

Alte s 
unele 
află Ia , , .
face față cerințelor. „In tot ra
ionul nostru este o singură moa
ră pentru griu, cea din Huși, 
scrie țăranul cooperator Grigore 
Rotaru din Ghermănești. Cînd te 
duci la moară, găsești oameni

adunați 
tocmai de la Răducăneni, cale de 
50 de km. Acum, cînd în cîmp 
sînt atîtea treburi de făcut, oa
menii pierd timpul în jurul morii 
de la Huși. Pentru a se înlesni 
măcinișul, ar trebui ca în raion 
să se pună în funcțiune cel puțin 
încă o moară

Din satul 
Gurahonț, a 
semnată de 
cooperatori, care solicită sprijin 
pentru a se reveni asupra hotărî- 
rii de a se închide moara din 
satul lor. Sfatul popular raional 
Gurahonț, căruia i s-a trimis 
scrisoarea spre cercetare, comu
nică redacției că într-adevăr s-a 
propus închiderea morii pe mo
tiv că nu este rentabilă. Se dau 
și cifre din care rezultă 
1965 cheltuielile morii au fost de 
două ori mai mari decît veni
turile. Cauza ? „Există 
moară la 3 km". Merită 
totuși faptul că sfatul 
raional și I.R.I.L. s-au

acord ca moara din Aldești să 
predată cooperativei agricole 
producție din comună. Poate 
dată pe mina altui gospodar, 

se va dovedi că nu moara a fost 
de vină pentru nerentabilitate, 
ci foștii morari.

Lipsuri de genul celor arătate 
mai sus pot fi întîlnite și la 
morile din Produlești, raionul 
Titu, Brănești, raionul Bujor, și 
din alte localități. Este necesar 
ca sfaturile populare și întreprin
derile de industrie locală să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării activității morilor să
tești, ținînd seama de propuneri
le și interesele cetățenilor.

pentru grîu".
Aldești, raionul 
sosit o scrisoare 

mai mul|i țărani

că în

o altă 
relevat 

popular 
declarat

de 
fie 
de 
că,

Tov. judecător Ion Ma- 
car'.e, președintele tribu
nalului „V. I. Lenin", se 
referă la divorțuri.

— La tribunal — spu
ne el — de vreme ce au 
plătit taxele legale, mulți 
candidați la despărțire, 
chiar dacă ar fi înclinați 
să cedeze, să se împace, 
nu mai dau înapoi. Cred 
că ar fi mai potrivit ca 
Înainte de a se introduce 
acțiunea și de a se plăti 
taxele legale, să se facă 
Încercarea de conciliere 
(faza premergătoare ju
decării) la comisia 
împăciuire.

Unele reglementări 
vorizează chiar divorțul.

Tov. judecător Teodor 
Savușcan, de la tribunalul 
„30 Decembrie", poves
tește :

— Tînărul C. F. a vrut 
să se 
unde 
rești, 
milie.

de

fa-

mute de la Iași, 
învăța, la Bucu- 
unde avea fa- 
(De ce n-o fi dat

examenul de admitere la 
București?). Instrucțiuni
le în vigoare sună: te 
poți transfera — dar nu
mai prin căsătorie. S-a 
căsătorit. S-a transferat. 
Și apoi a venit să-l divor
țăm. La fel se intîmplă cu 
căsătoriile care vizează 
obținerea buletinului de 
Capitală sau alte intere
se. Se destramă repede, 
alimentează justiția cu 
zeci de procese.

— Care ar fi soluția ?
— O reexaminare a ins

trucțiunilor care condi
ționează de căsătorie re
zolvarea unor probleme, 
care, din punct de vedere 
social, n-au nici o legătu
ră cu căsătoria. Cît pri
vește căsătoriile pentru 
buletin acolo unde n-au 
trecut cinci ani de la în
temeierea familiei și se 
cere divorțul, aș propune 
să se pronunțe odată cu 
anularea căsătoriei șî a- 
nularea buletinului.

Oul Iul Columb
Sala de ședințe a tribu

nalului. Se aude întreba
rea judecătorului:

— De ce ați introdus 
acțiunea ?

Reclamanta : „Ca să ho- 
tărîți majorarea pensiei 
de întreținere plătită de 
fostul meu soț pentru co
pil. Cred că i s-a mărit 
salariul".

Pentru a apăra intere
sele copilului rămas în 
întreținerea unuia dintre 
soți după divorț, legea 
prevede că în caz de ma
jorare a salariului se poa
te cere majorarea pensiei.

— V-ațt interesat la în
treprindere ?

Reclamanta: „Am în
trebat dar nu mi se dau 
relații. Am introdus ac
țiunea ca să stabiliți 
dumneavoastră".

E o scenă pe care o în- 
tîlnești frecvent în tribu
nale. Ce urmează după 
asta ? Tribunalul cere re
lații de la întreprindere, 
le obține, judecă proce
sul, și așa mai departe. 
Dacă salariul nu s-a ma
jorat, desigur că acțiunea 
este respinsă ; dacă s-a 
majorat, pensia se recal-

culează. Și într-un caz și 
într-altul, se pierde timp 
cu corespondența, dosare, 
judecarea etc.

Pot fi evitate toate a- 
ceste procese ?

— Categoric — e de 
părere tov. judecător Sa
vușcan. Soluția e simplă. 
In momentul cînd se ma
jorează salariul unui pă
rinte, care are obligația 
de a plăti pensia de în
treținere, automat să se 
mărească și pensia, în ra
port cu sporul de salariu, 
fără a mai fi nevoie să 
se sesizeze justiția.

+
Sînt.em la capătul aces

tei anchete prin sălile 
tribunalelor. E evident că 
multe din cauzele ce fa
vorizează sau generează 
procesele pot fi eliminate. 
Multe procese nici .1 
mai trebui să ajungă 
fața instanțelor. Ele 
fost pornite de oameni 
o redusă înțelegere 
obligațiilor lor în societa
te, din motive minore, a- 
deseori puerile. împă
cările în procent tot 
mai mare, dovedesc că 
proverbul cu „mintea cea 
de pe urmă" își păstrea
ză valabilitatea. Tribuna
lele ar trebui să judece 
numai cazurile ce repre
zintă efectiv un pericol 
social. Cît privește restul 
proceselor, să dăm tot 
mai mult cuvîntul judecă
ții opiniei publice, capaci
tății ei considerabile de 
înrîurire în dezvoltarea 
unei atitudini conștiente 
față de obligațiile socia
le.
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Utilajele grele 

au dat de greu

Pus pe experiențe, N. T. 
se apucă apoi să dezlege 
problema utilajelor grele. 
Cumpără de la un vecin 
un ou proaspăt de găină 
crescută în baie. Il injectă 
cu niște substanțe chimi
ce, pe care le preparase 
alaltăieri după-amiază la 
orele 14,43. Băgă oul în
tr-un incubator improvi
zat de el însuși și după 
19 secunde ieși de acolo 
un fel de papagal, dar 
mai mare și de altă cu
loare. Sări pe umărul lui 
N. T. și-i zise :

— Să-mi trăiești, stăpî- 
ne I Mi-ai dat viață, îți 
mulțumesc. Eu cu ce pot 
să-ți fiu de folos ?

Il duse la fereastră și-i 
explică :

— Cîinele meu electro
nic de vînătoare mi-a a- 
dus mai adineauri opt 
dragline și trei buldozere. 
De ce le-a adus, nu știu ! 
Viră-te tu printre ele și 
descoasele. Eu sînt nervos 
și cred că nu mă pot în
țelege cu ele.

Ascultător, papagalul se 
duse și se întoarse după 
puțină vreme. Iată ce 
vești aduse stăpînului său:

— Districtul de gospo
dărire a apelor — Craio
va a închiriat de la 
I.E.R.U.C.M.T. — Ploiești 
— pentru șantierul dese
care Rast-Bistreț-Băilești 
aceste opt dragline și trei 
buldozere. De aproape o 
lună de zile aceste utilaje 
grele au fost scoase din 
frontul de lucru pe moti
vul că sînt necesare altor 
obiective mai importante. 
Ploieștenii, însă, au uitat 
să vină să le ia. Deci, ard 
gazul de pomană de a- 
proape o lună.

N. T își scoase din ser
tarul oglinzii mașina de 
calculat electronică și cal
culă pagubele aduse prin 
neutilizarea utilajelor e- 
numerate mai sus. Făcu, 
după aceea, o copie și o 
dete papagalului:

— Te duci cu hîrtia 
asta la forurile care răs
pund de aceste utilaje și 
vii cu răspuns...

Uimitoarea putere 

a unei damigene

N. T. se plimba nervos 
prin camera lui de lucru. 
Avea presimțiri sumbre. 
De 39 de secunde i se bă- 
tea ochiul magic al ra
dioului. Aștepta un tele
fon. Da. ~ 
să sune

— Eu sînt. Ce doriți și 
cine sinteți ?

— Sîntem cooperativa 
agricolă Caporal Alexa 
din regiunea Crișana și 
avem nevoie de ajutorul 
dumitale.

— Despre ce e vorba ?
— C.A.P.-ul nostru a- 

vea nevoie de un selector 
de mare capacitate. L-am 
comandat la Tehnometal- 
Timișoara. Ni l-au con
fecționat și ni l-au tri
mis.

— Dacă vi l-au trimis 
ce probleme mai aveți ?

— Ni l-au trimis în
tr-un vagon cu obloanele 
nedemontabile și nu pu
tem să-l descărcăm. Zace 
într-un vagon de cîteva 
zile.

— In ce gară ?
— Sîntana-Criș... 

vață-ne cum să-l descăr
căm.

— Simplu. Cu o maca
ra. Cereți o macara de 
la o întreprindere, de la 
un șantier din împreju
rimi.

— Am cerut de la 
I.R.T.A.-Arad. Am trimis 
delegat. A venit însă fără 
ea. Ne-a spus că toate 
macaralele sînt progra
mate. Ce să facem ?

N. T. băgă toate insta
lațiile lut în priză, aștep
tă puțin, apoi spuse în te
lefon :

— Aveți o damigeană ?
.— Avem.

Telefonul trebuia 
Si chiar sună !

Mașina binecunoscută 
de dumneavoastră stațio
na la intrarea actorilor. 
Spectacolul se terminase. 
Era aproape de miezul 
nopții. Ieșeau actorii. 
Printre ei ieși și un om 
cu o valiză. N. T. băgă în 
priza din interiorul mași
nii stecherul aspiratoru
lui, făcu contactul șt omul 
cu valiza fu absorbit cu 
valiză cu tot. In timp ce 
automobilul alerga spre; 
strada Subit. Popa, omui 
absorbit de aspirator și de 
gindurile sale întrebă :

— Ce s-a întîmplat ?
— Nimic. Dumneata 

ești machiorul teatrului ? 
Așa e ?_ r

— Ești angajatul meu 
pînă dimineața.

— Rămîne de văzut.
Din strada Subit. " ">pa 

N. T. răpi omul fă- de 
valiză. Ii duse pe âmîn- 
doi la el acasă. Le-a ofe
rit cîte-o țtgare șl, zim- 
bind spre omul răpit fără 
valiză, zise :

— Dacă nu mă înșel, 
dumneata ești Petre Cris- 
tescu ? Lucrezi la filatura 
și țesătoria „Aurora", ai 
scris ziarului „Scînteia" 
despre niște nereguli care 
se petrec acolo.

— E adevărat. Am scris.
— Miine eu sînt Petre 

Crlstescu. Dă-mi actele 
dumitale. Eu voi merge in 
locul dumitale la ser
viciu.

Se întoarse către omul 
cu valiza și-l întrebă :

— Maestre, mă poți ma
chia în așa fel incit ”4 
semăn leit cu Petre Ct A 
tescu ?

A doua zi de diminea
ță, după ce Petre Cristes- 
cu (recte N. T.) semnă 
condica de prezență, auzi 
vocea portarului :

— Sinteți așteptat în 
biroul tovarășului direc
tor.

Aici, într-adevăr, era 
așteptat de reprezentan
tul conducerii și de re
prezentantul comitetului 
sindical, care începură:

— De ce faci sesizări la 
ziare ? Cui i-ai cerut 
voie ?

Ca să nu se demaște, 
N. T. tăcu. Uitase să-și 
machieze și vocea. După 
ce-l făcură praf, trimise- 
ră ziarului un răspuns in 
care-și făceau puțină 
autocritică, dar nu uitau 
să scrie în final • „Men
ționăm că tovarășul Pe
tre Crlstescu este cunos
cut în cadrul întreprin
derii noastre ca un ele
ment indisciplinat și re
calcitrant".

A treia zi, răspunsul a- 
junse la ziar pe o coală 
de hîrtie cu antet. Dar nu 
era semnat nici de re
prezentantul conducerii 
și nici de reprezentantul 
comitetului sindical... Nu 
era semnat de nimeni I 
De ce ? Asta-i întreba
rea !

„Răspunde-mi 

la căsuța poștală 

3030“

In-

N. T. primi în dis-de- 
dimineața zilei de 29 
martie o telegramă: 
„Sînt posesorul unui apa
rat de radio cu tranzis
tor!. Stop. Nu găsesc ba
terii de 1,5 volți, care să 
se potrivească la apara
tul meu. Stop. Sînt pose
sorul unei brichete de 
gaz lichefiat, fabricat de 
Elmet-Timișoara. Stop. 
Am așezat-o și pe ea la 
muzeul obiectelor fără de 
întrebuințare Stop. Lin
gă tranzistor, lingă auto- 
sifon. Stop. Răspunde-mi 
cum să fac utilizabile a- 
ceste ustensile pe adresa 
„Căsuța poștală 3030“- 
București. Stop".

Mai citi telegrama o 
dată și încă o dată. își 
luă pardesiul pe umeri și 
în momentul cînd să iasă 
auzi:

— Mîinile sus f
N.T. ridică mîinile cît 

putu mai sus...
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NUMAI POEZIE?
Cum este organizată valorificarea 
stufului din Delta Dunării

La redacție a sosit recent o scri
soare care semnala că anul 
acesta Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila întîmpină greu
tăți în realizarea planului de celu
loză pe sortimente. Din Deltă, 
stuful sa expediază neritmic, ne
sortat, de calitate necorespunzătoare. 
Aceasta duce la dese stagnări în 
funcționarea unor instalații, la de
pășirea consumurilor de chimicale 
și, implicit, a prețului de cost.

Ne-am deplasat la combinat. Lu
crurile stau intr-adevăr așa. Din 
190 000 tone contractate anul aces
ta cu Trustul de amenajare și 
valorificare a stufului — Tulcea, 
combinatul nu a primit pînă la 10 
martie decît 45 000 tone, iar rezer
va din depozit asigură funcționa
rea fabricii de celuloză pe un timp 
scurt Despre implicațiile acestei 
situații ne-a vorbit ing. GHEOR- 
GHE NECULAU, director general 
<al combinatului:

* — Dacă lucrurile vor continua
în acest fel, avem de ales una din 
două căi posibile: ori să întreru- 
pem producția 50—55 zile pînă la 
noua recoltă, ori să trecem la fa
bricația celulozei din lemn, lucru

ilITATI
->

in hteratura 
economică

Recent, în Editura tehnică a 
apărut lucrarea „PREȚUL DE 
COST IH TRANSPORTUL 
AUTO’ de V. Blaj, Gh. Lelescu 
ți V. Nicolae. De-a lungul a 

«se capitole, autorii tratează 
diierite aspecte ale dezvoltă
rii transportului aut-o, struc
tura prețului de cost, planifi
carea cheltuielilor. Un accent 
deosebit se pune pe căile 
prin care se poate reduce 
prețul de cost. Intr-un capitol 
aparte, lucrarea cuprinde o 
exemplificare a analizei pre
țului de cost. Cartea se adre
sează inginerilor, tehnicieni
lor și economiștilor din uni
tățile de transport auto, pre
cum și eelor din unitățile be
neficiare ale transporturilor 
auto.

destul de dificil și costisitor. Fo
rul nostru tutelar — Ministerul 
Industriei Chimice — a ales cea 
de-a doua cale. Dar pentru asta ne 
trebuie tocători și alte utilaje care, 
desigur, costă bani. Calculele arată 
că in timpul necesar însușirii noului 
proces tehnologic se va pierde o 
producție de celuloză de circa 2 000 
tone.

— Cum se explică dereglarea în 
aprovizionarea cu stuf ?

— Am fost anul acesta de ne
numărate ori în Deltă — ne spune 
GHEORGHE BORHAN, directorul 
comercial al combinatului. Stuf 
există destul. Se puteau asigura pe 
puțin 300 000 tone, dar recoltarea 
se face anevoios și mai ales nu se 
recoltează din zonele stuficole bo
gate. Am văzut în Deltă cantități 
mari de stuf, după unele aprecieri 
peste 65 000 tone, recoltate mai 
de mult, dar care nu puteau 
fi transportate din cauza canalelor 
prost întreținute șl • depozitelor am
plasate necorespunzător. Mijloacele 
de transport, ceamurile și remor
cherele nu sînt folosite rațional.

Ajunși la Tulcea, am aflat că 
situația de la Brăila este cunoscu
tă. Iată ce explicații am primit din 
partea directorului general al trus
tului, ing. CORNEL DASCĂLU : 
„Situația de la Brăila ne stă ca un 
cui în coastă. O serie de cauze o- 
biective, cunoscute de ministerul 
nostru, au împiedicat desfășurarea 
normală a recoltării. Mă refer la 
nivelul ridicat al apelor în Deltă, 
care s-a menținut anul trecut pînă 
în luna iulie. Din această cauză s-a 
prelungit perioada de vegetație a 
stufului, recoltatul a început mai 
tîrziu. Nici iarna nu a fost priel
nică, din cauza ploilor".

Dar faptele dezmint acest 
tablou înfățișat de conducerea 
trustului. Anul trecut, recolta
rea stufului a început normal, în 
luna septembrie. Cu toate aces
tea, din cele 130 000 de ha nu s-au 
recoltat nici 20 la sută. Adevărul est* 
că lunile de Iarnă nu au fost folosite 
din plin. în ianuarie, de exemplu, 
s-a lucrat doar 11 zile. Majoritatea 
utilajelor de recoltat au funcțio
nat cu mari întreruperi. Situația 
a fost aproape asemănătoare și în 
februarie. Multe din cele 40 de 
coloane care lucrează în Deltă, 
au fost deplasate deseori în timpul 
iernii de la un loc la altul, pier- 
zîndu-se zile în șir din cauza ne- 
precizării din vreme a zonelor 
bune de recoltat.

Am solicitat inginerului șef al 
trustului, TEOFIL GEORGIAN, să 
ne precizeze de ce stuful expediat 
combinatului din Brăila este adesea 
de calitate necorespunzătoare. „în 
ritmul în care s-a lucrat anul a- 
cesta, cu forțe dispersate, nu s-a 
putut organiza practic sortarea" — 
a fost răspunsul.

Cum este asigurat controlul ca
lității stufului ? într-o campanie 
de recoltare lucrează peste 5 000 de 
oameni. De controlul calității stufului 
se ocupă 2 tehnicieni. Ni s-a spus 
că această sarcină ar reveni șefi
lor de coloane și de depozite. în 
realitate nici unul nu știa că are 
astfel de obligație. Nu este de mi
rare de ce stuful livrat combina
tului din Brăila are o proporție de 
plante străine de 2—3 ori mai mare 
decît cea admisă.

După cum se vede, multe dintre 
deficiențele semnalate sînt de na
tură organizatorică și ele pot și 
trebuie să fie înlăturate. Dar 
din discuțiile cu specialiști de 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Brăila, Trustul de ame
najare și valorificare a stufu- 
lui-Tulcea și reprezentanți ai Mi
nisterului Industriei Chimice, s-a 
desprins că în Deltă stăruie și alte 
neajunsuri. înainte de toate, este 
vorba de faptul că lucrările de ame
najare, începute de ani de zile, te 
desfășoară Intr-un ritm destul de lent. 
La unitatea stuficolă Șontea, încă 
din 1962 au început lucrările de 
amenajare a unei incinte. Nu după 
mult timp, ele au fost întrerupte 
și de atunci se așteaptă o nouă 
avizare de la Comitetul de Stat al 
Apelor. Situații asemănătoare se 
constată și la unitățile stuficole 
Litcov și Pardina ; în aceste lu
crări s-au „înghețat" fonduri mari 
care, deocamdată, nu au nici o 
eficiență economică.

Ing. LEANDRU POPOVICI, di
rector tehnic al trustului, ne-a re
latat că lucrările de cercetări și 
experimentări, mai ales în direc
ția mecanizării și recuperării stu
fului, ce revin Stațiunii experi
mentale stuficole de Ia Maliuc, 
merg anevoios. într-adevăr, aceas
ta este realitatea. Ne-a fost con
firmată și de tov. ing. VICTOR 
MASLANCA, director tehnic în 
Direcția generală hîrtie-celuloză, 
din Ministerul Industriei Chimice: 
„De 12 ani, de cînd a luat ființă 
stațiunea de la Maliuc, nu a fost 
creat nici un utilaj nou pentru 
Deltă. Nu se cunoaște nici acum, 
după ani de zile, rezistența de îna
intare în stuf a actualului agregat 
de recoltare, lucru absolut necesar 
pentru determinarea productivită
ții agregatelor, pentru elaborarea 
unoî grafice reale de lucru. încăr
carea stufului în ceamuri se face 
manual, la fel ca în urmă cu 7—8 
ani. De mai bine de doi ani se ex
perimentează două noi prototipuri 
de utilaje pentru recoltarea stufu
lui pe terenuri cu portanță mică 
(plaur), dar rezultatele nu sînt 
încă concludente".

Se înțeleg» cfi răspunderea pen
tru nerezolvarea la timp a unor 
asemenea probleme revine în pri
mul rlnd forurilor de resort din Mi
nisterul Industriei Chimice. Nu 
se poate spune că Delta este 
ocolită de delegații ministerului. 
Dimpotrivă. Mai ales în sezonul 
cald, sosesc aici foarte mulți. Toți 
se interesează de problemele trus
tului, iau parte la ședințe, vizitea
ză Delta și rămîn entuziasmați de 
frumusețile ei. Dar Delta nu-i 
numai poezie. Valorificarea judi
cioasă a stufului — această imen
să bogăție a țării noastre — im
pune din partea ministerului și a 
altor organe economice centrale 
măsuri eficiente, operative, pentru 
ca întreaga acțiune să se desfă
șoare în ritmul impus de nevoile 
producției industriale și de efor
turile materiale tot mai mari pe 
care statul nostru le face în acest 
sector.

Radu APOSTOL 
Vasile MIHAI 
corespondenții „Scînteii" 
din regiunile Galați și 
Constanța

Lucrări de ••■on In via cooperativei agricole «Drumul lui Lenln* din comuna Nlcullțel, regiunea Dobrogea Foto i Agerpres

Evidenta activității 
economice io cooperotivele 
agricole de producție

gospodărire 
rațtcnaiâ a
căldurii 
in 
industrie

Lucrarea „CAI DE GOSPO
DĂRIRE RAȚIONALA A CĂL
DURII IN INDUSTRIE" de H. 
Furtunescu, publicată în Edi
tura tehnică dezbate cîteva 
probleme actuale, legate de 
folosirea chibzuită a căldurii în 
industrie și căile de obținere 
a unor rezultate cit mai bune 
în acest domeniu Autorul pre
zintă într-o formă clară idei 
cunoscute și verificate în prac
tică, însoțite de indicații pri
vind modul de alegere, pe 
bază de calcule tehnico-eco- 
nomice, a celor mai adecvate 
soluții privind micșorarea 
pierderilor de căldură în di
verse procese de producere și 
utilizare a energiei termice.

★

Maiștrii, tehnicienii, șefii de 
garaje și muncitorii din unită
țile de transport auto au la în- 
demînă un ghid, și anume, 
„ÎNDRUMĂTORUL LUCRATO
RILOR DIN TRANSPORTUL 
AUTO” de P Sava, volum a- 
părut în Editura tehnică. Tot 
în această editură a apărut 
„ÎNDRUMĂTORUL MAISTRU
LUI ȚESĂTOR" de Mircea Ma- 
covei.

Uzina d» alumină Oradea. Una din instalațiile care concură la realizarea 
aluminei destinată uzinei de la Slatina

Foto : M. Andtoesew

Cunoașterea eficienței economice 
a producției este de cea mai mare 
însemnătate pentru consolidarea 
cooperativelor agricole. Aceasta a- 
jută la utilizarea mai rațională a 
forței de muncă și a mijloacelor 
materiale și bănești în scopul ob
ținerii de producții ridicate, cu 
cheltuieli mici. De aceea, secția de 
economie agrară din Institutul 
Central de Cercetări Agricole și-a 
propus ca un obiectiv principal al 
activității sale studierea acestei 
probleme pentru ca, pe baza con
cluziilor ce se desprind, să dea o 
contribuție sporită la îmbunătăți
rea continuă a activității econo
mice a cooperativelor agricole, 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentul Congres al 
cooperativelor agricole s-a arătat 
că cheltuielile pe care le fac coope
rativele atît pentru investiții, cît 
și pentru producție, trebuie să fie 
justificate din punct de vedere e- 
conomic, să aibă drept rezultat 
obținerea de producții mari, la pre
țuri de cost cît mai scăzute. Secția 
noastră se ocupă de eficienta chel
tuielilor pe care le fac cooperati
vele agricole. Pentru studii au 
fost alese mai multe unități a- 
gricole ca puncte de sprijin. Pro
blemele studiate aci privesc în
deosebi organizarea producției și a 
muncii, cointeresarea materială a 
cooperatorilor, rezultatele econo- 
mico-financiare, eficiența econo
mică a investițiilor și altele. în a- 
cest scop se ține o evidență deose
bită, experimentală, care permite 
evidențierea mai amănunțită a 
cheltuielilor pe culturi și specii de 
animale.

Urmărirea îndeaproape a pro
cesului de producție pe faze de 
lucrări și rezultatele finale ob
ținute au făcut posibilă inter- 
venirea în timpul desfășurării 
activității economice pentru ob
ținerea de producții ridicate, 
cu un consum minim de muncă vie 
și materializată. înregistrarea cît 
mai corectă a cheltuielilor de pro
ducție în evidența contabilă a per
mis consiliilor de conducere a coo
perativelor agricole, specialiștilor 
din aceste unități să cunoască fe
nomenul în desfășurarea sa, cau
zele care-1 determină și să ia mă
suri concrete și operative care să 
ducă la obținerea de venituri spo
rite și ridicarea eficienței econo
mice a întregii activități.

Analizîndu-se consumul de zile- 
muncă pe tonă de produse la coo
perativa agricolă de producție „Xon 
Roată", raionul Urziceni, ș-a ob
servat reducerea lui continuă la 
marea majoritate a produselor a- 
gricole. Excepție au făcut doar o- 
rezul și sfecla de zahăr. S-a tre
cut la analiza cauzelor. La orez, 
creșterea consumului de forță de 
muncă este explicată prin scă
derea treptată a producției, din 
cauza sărăturării terenului folosit. 
Prin urmărirea cheltuielilor și a 
prețului de cost s-a ajuns la con
cluzia că pe anumite suprafețe 
unde gradul de sărăturare este a- 
vansat trebuie sistată cultura ore
zului și înlocuită pentru cîțiva ani 
cu lucernă irigată Analizînd ren
tabilitatea unor culturi, a reieșit 
că floarea-soarelui este o cultură 
foarte avantajoasă. Ca urmare, co
operatorii au mărit suprafața cu 
floarea-soarelui de la 170 ha, cît 
era in 1963, la 250 ha în 1965, iar 
pe baza măsurilor luate de ridi
care a producției și reducerea

cheltuielilor neproductive au spo
rit rentabilitatea cu 11 la sută. La 
porumb, în urma analizei făcute, 
a reieșit că aplicarea îngrășămin
telor chimice a fost compen
sată prin sporurile mari de produc
ție obținute. De aceea au fost luate 
măsuri de fertilizare a unor su
prafețe tot mai mari. în 1965, cu 
toate că suprafața cultivată cu po
rumb a rămas aceeași, rentabili
tatea acestei culturi a sporit 
cu 16 la sută față de anul 1963.

Tinerea evidenței cheltuielilor de 
producție în unele cooperative a- 
gricole a permis desprinderea u- 
nor concluzii interesante. La cul
tura griului s-a constatat că re
zultatele sînt foarte variate, de. la 
o cooperativă la alta, deși ele se 
găsesc în condiții economico-natu- 
rale aproximativ egale. în anul 
1964 cooperativa agricolă Rîșnov a 
obținut producții mari de grîu la 
hectar — 3 524 kg, la un preț de 
cost de 712 lei tona, în timp ce la 
Săcele, în condiții naturale simi
lare, recoltele au fost mai mici și 
la un preț de cost mai ridicat — 
760 lei tona. Analiza cheltuielilor 
de producție a permis constatarea 
că nu reducerea cheltuielilor la 
hectar trebuie urmărită, ci pe uni
tatea de produs. Astfel, deși la 
Rîșnov s-au cheltuit 2 587 lei la 
ha, prețul pe kilogram a scăzut, 
în timp ce la cooperativa din Să- 
cele, care a cheltuit numai 1 820 
lei la hectar, ca urmare a neexe- 
cutării unor lucrări agrotehnice, 
s-au obținut producții mai mici, 
cu un preț de cost mult mai ridi
cat.

Există diferențe mari și în ce 
privește zilele-muncă cheltuite la 
unitatea de suprafață. La Sînpe- 
tru s-a prevăzut pentru executa
rea lucrărilor agrotehnice un con
sum de 17 zile-muncă la hectar 
pentru o producție planificată de 
2 870 kg. în timp ce la Stupini, la 
o producție de numai 2 500 kg la 
ha, un număr de 25 zile muncă. 
Tinerea evidenței pe culturi a per
mis să se tragă și o altă conclu
zie : nefolosirea în suficientă mă
sură a mecanizării determină con
sumuri însemnate de zile-muncă, 
ceea ce duce la scăderea produc
tivității muncii și la creșterea 
cheltuielilor de producție.

Evidenta a scos la iveală unele 
elemente care frînau obținerea de 
producții ieftine permițînd luarea 
de măsuri operative. La cooperati
va agricolă din Peciul Nou. regiu
nea Banat, carnea de porcine s-a 
obținut în 1963 cu 6.24 lei kg (spor 
realizat). Analizîndu-se posibilită
țile de reducere, în continuare, a 
costului producției s-au tras une
le concluzii. Prin creșterea produc
ției de furaje și reducerea cheltu
ielilor de întreținere s-a reușit ca 
în anul 1965 să se obțină un kilo
gram de spor cu 5.80 lei

Iată cîteva exemple care ne a- 
rată importanța pe care o are ți
nerea unei evidențe corecte și com
plete, atît a producției, cît și a 
cheltuielilor. Cunoașterea acestora 
dă posibilitate cooperativelor agri
cole să ia cele mai eficiente mă
suri, care să ducă la sporirea pro
ducției și a productivității muncii, 
Ia reducerea cheltuielilor și, pe a- 
ceastă bază, la creșterea venitu
rilor.

Sergiu HARTIA
șeful secjiei de Economie 
agrară, Institutul Central 
de Cercetări Agricole
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Iln aceste sile, în agricultură este esențial să se 

termine semănatul culturilor din prima epocă și să 

continue pregătirea terenului în vederea insămîn- 
fării porumbului. Care este situația din acest punct 

de vedere în regiunile Argeș și București f

I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
!
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i

iNTlRZIEREA

POATE FI

RECUPERATĂ!

Pentru regiunea Ar
geș, principala proble
mă care se pune acum 
o constituie grăbirea 
semănatului la unele 
culturi din prima epo
că și mai ales la floa
rea soarelui. Ploile din 
ultimele zile au între
rupt lucrările agricole. 
Ce se face pentru a se 
recupera timpul pier
dut? Tov. Constantin 
lordache, președintele 
consiliului agricol raio
nal Slatina, ne-a relatat 
că s-a întocmit împreu
nă cu uniunea raională 
a cooperativelor agrico
le, un plan concret de 
lucru și pe baza lui uni- 
tăfila primesc sprijin în 
rezolvarea diferitelor 
probleme. Dar, după 
cum se poate con
stata pe teren, nici 
în zilele bune de 
lucru nu s-a muncit din 
plin ; unele tractoare 
au avut o productivitate 
scăzută. „Continuă să 
lipsească anumite piese 
de schimb și de aceea 
mașinile stau — ne spu
ne ing. Eugen Pîrvu, 
de la S.M.T. Greci. Baza 
nr. 10 Ștefăneșfi ne-a 
comunicat lista pieselor 
care nu pot fi asigura
te”. Cu o comunicare 
scrisă sau telefonică nu 
pot fi remediate defec
țiunile la tractoare și 
mașinile agricole. Zilele 
trecute stăteau trac
toare și la coope
rativele agricole Izvoru, 
Vîlcele, Alimăneșli din 
raionul Drăgănești-Olt, 
Cîrlogani, Cepari, Gă- 
neasa, Piatra-Olt, raionul 
Slatina etc.

Nu este mai pufin a- 
devărat că pe alocuri se 
lucrează cu intensitate 
scăzută și datorită slabei 
organizări a muncii. In 
comunele Șerbănești, 
Stobărăști, Tuteni și Tifu- 
lești se așteaptă zvînta- 
rea întregii supratefe 
pentru a se ieși cu toate 
forjele în cîmp. In vre
me ce la cooperativa a- 
gricolă din Mărgineni 
tractoarele erau folosite 
din plin la pregătirea te
renului și însămînfarea 
florii-soarelui, la cea din 
Potcoava, vecină cu ea,

ele stăteau aliniate. Ba 
mai mult : mecanizatorii 
erau plecafi cu toții la 
sediul stajiunil, pe motiv 
că nu au de lucru.

în unele unifăji au fost 
înregistrate și neglijente 
în executarea diferitelor 
lucrări. La cooperativa a- 
gricolă din Drăgănești, 
pe suprafețe importante, 
săminfa de mazăre a ră
mas pe deasupra solu
lui, neacoperită. Aceasta 
și din cauză că inginerul 
agronom Mihail Minu- 
lescu în loc să fie pre
zent pe ogoare se plim
bă „din Craiova la Pi
tești* și de aici la Bucu
rești, cum spune cînle- 
cul. Lucrări de proastă 
calitate (greșuri, rînduri 
strîmbe, sămînfă rămasă 
pe dinafară) s-au făcut 
la semănatul mazărei și 
florii-soarelui pe unele 
terenuri și la cooperati
va din Văleni.

în regiunea Argeș se 
cere mai multă afenfie 
din partea organelor lo
cale, a specialiștilor dm 
agricultură și a conduce
rilor de unităfi pentru 
organizarea temeinică a 
muncii și executarea u- 
nor lucrări de bună ca
litate.

Gh. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii*

1N PAS

CU VREMEA

Pînă la 30 martie, 
cooperativele agricole 
din regiunea București 
au semănat aproape 
160 000 ha cu culturi din 
orima epocă, au efectuat 
lucrări de înfrefinere a 
semănăturilor de toamnă 
pe o suprafafă de peste 
380 000 ha. O dată cu 
sosirea lunii aprilie și 
încălzirea treptată a tim
pului se pune problema 
grăbirii pregătirilor în 
vederea însămînfării po
rumbului și începem a- 
cestei lucrări de îndată 
ce temperatura solului 
va permite. Pînă acum 
în cooperativele agrico
le s-a pregătit patul ger
minativ pe 292 000 
ha ce urmează a li în- 
sămînfate cu porumb și 
alte plante. In multe uni
tăți, îndeosebi din sudul 
regiunii, lucrarea este

pe terminate. Ea înttrzie 
însă în raioanele din 
vestul regiunii. Aceasta 
sa justifică înfrucîtva 
prin excesul de umidi
tate și zvîntarea mai gre
oaie a terenului. Nu este 
mai pufin adevărat că și 
aici, de la raion la raion 
și de la unitate la unita
te, există diferenfe mari 
în efectuarea lucrărilor 
de pregătire a terenu
lui.

În raionul Titu, bună
oară, s-au pregătit 11 500 
ha din cele 17 000 ha ce 
urmează a fi semănate cu 
porumb. Este o suprafa
ță mai mare decît cea 
realizată la aceeași dală 
în anul trecut. Ea putea 
fi însă și mai mare. în 
timp ce cooperativele a- 
gricole din Pifaru, Titu, 
Românești, Crevedia 
Mare, Crovu și altele au 
terminat sau sînt pe ter
minate cu pregătirea te
renului, cele din Serda- 
ru, Petrești, Florești, Vî- 
nătorii Mari n-au execu
tai această lucrare nici 
pe jumătate din suprafe
țele destinate porumbu
lui și culturilor care se 
însămînfează mai tîrziu.

De la Octavian Para- 
sebe, inginer șef la 
S.M.T. Titu, am aflat că 
pentru semănatul cultu
rilor din epoca a ll-a 
s-a făcut un instructaj cu 
tofi mecanizatorii pri
vind pregătirea terenu
lui și cunoașterea ma
șinilor noi sosite în 
S.M.T., s-a întocmii un 
plan operativ cu sarcini 
concrete, pe brigăzi și 
oameni. De asemenea, 
cu sprijinul consiliului a- 
gricol a avut loc un in
structaj cu inginerii, pre
ședinții din cooperative
le agricole, șefii de bri
găzi din S.M.T. și cadre 
tehnice din cadrul con
siliului agricol raional, 
cu scopul de a asigura 
semănatul porumbului 
în cele mai bune condi
ții agrotehnice. Aceste 
măsuri sînt bune. Dar se 
vede că nu sînt urmări
te pas cu pas pentru a 
fi aplicate începînd cu 
pregătirea terenului.

Este necesar ca. neîn- 
fîrziat, consiliile agrico
le, uniunile cooperatis'e 
să acorde un sprijin mai 
concret coopeiafivelor 
agricole rămase in 
urmă cu lucrările agri
cole de primăvară.

Floreo CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

în cuiînd se va împlini 
un an de la intrarea în 
funcțiune a uzinei de alu
mină. de la obținerea pri
mei șarje de alumină cal
cinată. Colectivul uzinei 
s-a străduit să asigure 
buna tuncjionare și ex
ploatare a utilajelor, să 
îmbunătățească calitatea 
aluminei calcinate. Mun
citorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei au îndepli
nit cu 10 zile mai devre
me planul de producție 
pe primul trimestru al 
anului. Productivitatea 
muncii a crescut cu 8,5 la 
sută fată de sarcina pla
nificată. iar prețul de cost 
a fost redus Datorită acti
vității cercetătorilor din 
uzină și ajutorului pri
mit din partea ICECHIM- 
București, calitatea alu
minei calcinate s-a îmbu

nătățit. în acest răstimp, 
secția de calcinare a uzi
nei a realizat parametrii 
proiectați, atît la produc
ție, cit și la consumul 
specific de păcură pe to
na de alumină.

Colectivul uzinei, cum 
e și firesc, caută să ridice 
continuu nivelul realizări
lor în ce privește îndepli
nirea planului la toți in
dicatorii. Capacitatea de 
producție a principalelor 
instalații a crescut conti
nuu, înregistrîndu-se o 
îmbunătățire progresivă 
a indicilor de utilizare In
tensivi și extensivi. Nor
ma întocmită de către 
proiectantul general — 
IPRAN-București — pre
vede ca în trimestrul II 
al anului 1967, să produ
cem lunar cite 10 000 tone 
de alumină. Ținînd seama

însă de experiența acu
mulată, considerăm că 
este posibil să realizăm 
această producție înce- 
pind cu finele anului 1966. 
în acest fel, vom asigura 
înainte de termen întrea
ga cantitate de alumină 
necesară tabricării alu
miniului la uzina din Sla
tina, precum și cantități 
sporite de sulfat de alu
mină pentru Combinatul 
chimic din Tîrnăveni.

O activitate susținută, 
în domeniul perfecționării 
procesului tehnologic, au 
desfășurat numeroși ingi
neri și tehnicieni, printre 
care inginerii Constantin 
Ștefănoiu, Aurel Urcan și 
Gavril Pop. tehnicianul 
Teodor Stana. Ei au mo
dificat regulatorul conic 
la separatoarele de abur, 
bateriile de autoclave.

procedeul de dezincrusta- 
re chimică la apara
tele de evaporare, por
nirea și oprirea auto
mată a pompelor la stația 
de ape menajere. Indi
cele de utilizare a morilor 
de măcinare a bauxitei a 
fost cu 40 la sută mai 
mare decît cel planificat, 
iar la cuptorul de calci
nare a aluminei hidratate 
— cu 38 la sută. S-a per
fecționat sistemul de ali
mentare a morilor pentru 
măcinarea bauxitei prin 
schimbarea alimentatoa
relor cu disc cu cele cu 
bandă S-a experimentat 
cu rezultate bune înlo
cuirea pompelor centrifu
gale din import cu pom
pe de fabricație româ
nească.

De puțin timp, în urma 
unor studii amănunțite, la

care au fost antrenați nu
meroși ingineri, tehnicieni 
și maiștri, a tost elaborat 
un plan de măsuri me
nite să contribuie la spo
rirea continuă a indicilor 
tehnico-economici. în pre
zent, în uzină se desfă
șoară o largă acțiune 
pentru obținerea aluminei 
calcinate în proporție mi
nimă de 60 la sută alfa- 
alumină Primele rezultate 
sînt ptomițătoare, obți- 
nîndu-se alumină cu pes
te 80 la sută modtficatie 
alfa-alumină și perfecțio- 
nîndu-se totodată, struc
tura produsului finit Ase
menea caracteristici su
perioare influențează po
zitiv procesul de electro
liză a aluminiului la uzi
na din Slatina și înles
nesc realizarea unui pro
dus de foaife bună cali
tate, cu indici de consum 
scăzuți.

Ing. Cristea TRIFU 
directorul Uzinei 
de oluminâ-Orodea
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Cum și unde se poa
te învăța meșteșugul 
dirijatului ? Intr-un nu
măr al ziarului „Scîn- 
feia* din august 1965, 
MIRCEA BASARAB, ple- 
dînd pentru importan
ța răspunderii dirijo
rului față de aria 
sa, menționa că : „For
marea dirijorului, ca șl 
afirmarea talentului său 
sînt indisolubil legate 
de practică, de calitatea 
și întinderea repertoriu
lui*.

Așadar : formare, a- 
flrmare, practică, reper
toriu...

Școala—treapta 
indispensabilă

„Învățămînful mu
zical superior a atins un 
nivel remarcabil și o 
organizare amplă și 
complexă, a spus tov. 
ALEXANDRU PAȘCANU, 
profesor la Conservator. 
Totuși, de ani de zile ne 
surprinde statornicia u- 
nei neexplicabile lacu
ne: lipsa totală de pre
ocupare pentru dirija
tul simfonic, ramură de 
manifestare importantă 
și superioară (în treacăt 
fie zis, același lucru se 
întîmplă și cu muzicolo
gia). Meticulos cu for
marea fiecărui interpret, 
profesor și compozitor, 
Conservatorul a închis 
ușa în fața tinerilor ca
re doreau să se dedi
ce dirijatului simfonic, 
(ca și a interpretării și 
analizei fenomenului 
subtil al muzicii). Cine 
poate ști dacă 
acești ani cîteva 
talente dirijorale
și unul singur e de-a- 
juns de prețios — 
nu au deviat de la vo
cația lor ? A sosit mo
mentul ca fără nici o a- 
mînare să remediem a- 
cest neajuns. Dacă în
ființarea și organizarea 
unor secții de dirijat 
se vor realiza în mod

în 
mari

chibzuit, vom putea re
cupera și elementele 
valoroase de care vor
beam mai sus’.

Dirijorul MARIN CON
STANTIN compară gre
șeala desființării cursu
lui de dirijat orchestră, 
cu aceea a eliminării o- 
biectului „Muzica* din 
programa școlilor medii 
(eroare care ulterior a 
fost remediată). „Sîntem 
— subliniază d-sa — 
printre primele fări din 
lume în privinfa numă
rului de orchestre sim
fonice și în același timp 
nu avem făgașuri orga
nizate pentru însușirea 
măiestriei dirijorale, tn

tele și acceptarea for
mei postuniversitare, 
pentru dirijatul de or
chestră. Neînfăpfuin- 
du-se însă nimic, ra- 
ooartele conducerii Con
servatorului nostru au 
reamintit vechea pro
punere, 
lufii 
tizarea 
dorit 
cursuri 
activitatea nu 
de toamna lui

Compozitorul 
CIUS GREFIENS,

so- 
i concre- 
Ar fi de 

viitoarele 
i înceapă 
i mai tîrziu 

1967*.
VINI- 
con- 

ferenfiar la Conserva
tor, consideră că „nu se 
poate imagina un di
rijor de orchestră sau de

ANCHETA
SClNTEll"

Indicînd 
pentru 

ei. ,
ca 
să-și

vind forma pe care să 
o îmbrace acest curs.

Oricum ar fi eticheta
te, cursurile trebuie să 
constituie o reluare la 
nivel superior a unor 
discipline de bază pre
supus asimilate în anii 
facultății, aprofundarea 
lor, precum și susținerea 
specialității principale. 
„Cei ce aspiră la o ast
fel de artă — afirmă 
dirijorul CONSTANTIN 
BUGEANU — trebuie să 
posede cunoștințe de 
compoziție, orchestra
ție, trebuie să cunoască 
cîteva instrumente".

Cine urmează să 
transmită noilor genera

«ist asupra cuvîntulul 
dăruire, fiindcă mi se 
pare că el definește e- 
sențialul în raportul 
dascăl-discipol. Peda
gogia artistică este cea 
mai pufin egoistă din
tre arte”. Marii noștri 
dirijori — George E- 
nescu, George Geor
gescu, Th. Rogalski au 
considerat pedagogia 
ca o a doua vocație.

Există totuși ti 
neri dirijori...

Participanții la 
chetă au remarcat 
există totuși un

an
că 

număr

CU GlNDUL
LA DIRIJORII DE Mil NE
centre culturale impor
tante, insuficienta pre
gătire a unor orchestre 
simfonice este în mare 
parte cauzată de lipsa 
unui șef de orchestră 
competent*.

„Practic vorbind, sem
nalează prof. VICTOR 
GIULEANU. rector al 
conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", încă de 
acum trei ani s-au făcut 
propuneri în această 
privință Ministerului în- 
vățămîntului, Comitetu
lui de Stat pentru Cul
tură și Arfă. O largă an
chetă întreprinsă în 1963 
de o comisie formată 
din compozitori, peda
gogi și alți specialiști 
a cerut printre al-

cor fără o bogată cul
tură generală, o remar
cabilă cultură muzicală 
cu ramificații și în cele
lalte sectoare ale artei 
și fără o adincă pregă
tire de specialitate. De 
aceea trebuie formată 
neintîrziat o școală 
pentru arta dirijorală".

Toți marii diri
jori au fost ele
vii unui dirijor

Evidențiind necesita
tea pregnantă a reîn
ființării școlii superioare 
de dirijat, participanții 
la anchetă au făcut pro
puneri și sugestii pri-

ții de dirijori măiestria 
acestei arte ?

Compozitorul ALFRED 
MENDELSOHN reco
mandă reprofilarea cî- 
forva din dirijorii noș
tri de frunte, care ar 
consimți să-și sacrifice 
din activitatea concer- 
tistică, dedicîndu-se și 
activității didactice : 
„Numai o astfel de școa
lă — adaugă d-sa — va 
putea înlătura empiris
mul". Muzicologul ADA 
BRUMARU arată că : 
„Toți marii dirijori 

au fost elevii „cuiva* ; 
e necesar un maestru 
care să dăruiască ceea 
ce gîndește el despre 
artă și să împărtășeas
că meșteșugul său. In-

de tineri dirijori valo
roși, proaspăt afirmați. 
Cine sînt aceștia ? După 
părerea compozitorului 
SERGIU SARCHIZOV, 
„acest contingent re
prezintă, în mare par
te, „recolta* secțiilor de 
dirijat care au funcțio
nat în cadrul Conser
vatoarelor din București 
și Cluj pînă în 
respectiv 1961.
că în modul de func
ționare a acestor 
cursuri (primele de 
cest fel din țara noas
tră I) să fi existat și u- 
nele lipsuri ; dar faptul 
cert este că nu ne-am 
putea închipui viața de 
concert de astăzi fără 
nume ca ale lui losif

1958, 
Poale

a-

Conta, Mircea Crlstes- 
cu, Paul Popescu în 
București iau Emil Si
mon, Jan Hugo Huss, 
Ion Baciu, Teodor Cos
tin, Remus Georgescu 
în provincie, spectaco
le de operă fără parti
ciparea unor dirijori ca 
Cornel Trăilescu și Con
stantin Petrovici (Bucu
rești) sau Petre Sbîrcea 
(Cluj) Nicolae Boboc 
(Timișoara). în anii de 
după absolvire s-a ope
rat un fel de „selecție 
naturală* a cadrelor, 
potrivit necesităților 
vieții muzicale și înzes
trării personale a fiecă
ruia. Procesul e încă în 
plină desfășurare. A- 
ceasfa este o dovadă că 
secțiile de specialita
te de pe lîngă conser
vatoare au avut un 
rost*.

Pentru a-i sprijini pe 
tinerii dirijori în dezvol
tarea lor profesională, 
unii dintre participan
ții la ancheta noas
tră au propus organi
zarea unor cursuri de 
vară, bunăoară, care 
să fie predate de mu
zicienii noștri de frun
te. în legătură cu se
lecționarea și ridicarea 
unor noi dirijori din 
rîndurile 
mentiști 
pregătire, 
instituirea 
furi de 
salariafi), 
nele orchestre. Dirijorii 
noștri de frunte de as
tăzi ar trebui să-și a- 
propie cile unul dintre 
cei mai talentați tineri, 
cărora 
șească din experiența 
lor.

Răspunsurile primite 
în cadrul anchetei noas
tre subliniază necesita
tea asigurării în aceas
tă direcție a unei con
tinuități pentru evolu
ția normală a vieții 
noastre muzicale.
Anchetă realizată 
Smaranda
GEORGESCU

unor insiru- 
cu o bună 

s-a sugerat 
unor 

asistenți (ne- 
pe lîngă

sa le împartă-

O NECESITATE ACUTĂrogresul deosebit de 
rapid al științei și teh
nicii contemporane, 
așa-numita „explozie 
a informațiilor", care 
are astăzi loc tn lume,

amplifică acuitatea schimbului de 
idei în universitate. însemnătatea 
acestei cerințe este cu attt mai 
mare, cu cît un cadru didactic 
universitar, perfecționîndu-și per
manent pregătirea de specialitate, 
nu poate face abstracție 
plexitatea vieții științifice 
samblu.

In tnvățămîntul nostru superior 
s-au cristalizat în ultimul timp 
cîteva modalități eficiente pentru 
larga difuzare a ceea ce este nou 
în diferitele ramuri ale științei, 
pentru comunicarea concluziilor 
la care ajung cadrele didactice în 
legătură cu diverse probleme 
disciplinelor științifice cărora 
s-au consacrat. Se organizează 
riodic sesiuni științifice în 
drul diferitelor facultăți, univer
sități și institute care 
ză un climat prielnic 
de idei, perfecționării în 
a unor soluții preconizate de unii 
dintre coleqii noștri Nu este însă 
mai puțin adevărat că din consi
derente mai mult sau mai puțin 
întemeiate, așa cum s-a mai sem
nalat în presă, pe alocuri aceste 
manifestări științifice se progra
mează destul de sporadic și uneori 
capătă chiar un caracter formal

de conț
in an-

ale 
li 

pe- 
ca-

creea- 
schimbului 

colectiv

Vestea morții la 
Paris a pictorului 
Victor Brauner a re
adus în amintirea 
celor care l-au cunoscut silueta sub
țire a tînărului înalt și blond, care 
abia ieșit din adolescență deschidea, 
în 1924, prima sa expoziție în sala 
Mozart din București.

O expoziție stranie. O explozie de 
lumină și culoare de imagini și sim
boluri derutante prin care tînărul din 
Piatra Neamț dădea expresie univer
sului său fantastic, plin de pasiunile, 
îndoielile și neliniștile anilor de după 
primul război.

Două din tablourile prezentate tn 
sala Mozart atrăgeau mai ales aten
ția, mareînd parcă dinadins extremele 
ciudatei expoziții. Un portret în ulei, 
realizat cu mare măiestrie în stilul cel 
mai clasic, înfățișa chipul unui bătrîn: 
tatăl pictorului, iar alături, înfr-o inter
pretare cu totul bizară, o Salomee 
fantomatică și lungă din podea pînă-n 
tavan.

Portretul bătrînului reprezenta ul
tima etapă a unui gen de pictură pă
răsit apoi de Victor Brauner; celălalt 
era punctul culminant la care ajunsese 
pînă în acel moment pe calea căută
rilor.

Preocupat de problemele sociale 
ale vremii lui și de reflectarea lor în 
artă, Victor Brauner a parcurs un 
drum artistic contradictoriu, în care 
opere de o mare acuitate protestatară 
împotriva fascismului s-au îmbinat cu 
experiențe suprarealiste.

Era într-o permanentă căutare șl 
mereu nemulțumit. Victor Brauner 
pleacă în Franța de timpuriu, așa cum 
plecaseră înaintea lui și alți artiști ro
mâni, ducînd cu ei prima cunoaștere 
și prima inspirație, la fel ca pribegii 
care poartă un pumn din 
patriei legat într-o batistă.

Scormonind fără încetare 
cețoase, pictorul simte fot 
depărtată certitudinea unei 
„E toarte rar cînd sînt mulțumit de 
un tablou’, îi scrie Victor Brauner 
unui prieten.

Schimbul de informație
Acad Victor VALCOVICI științifică
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între cadrele didactice
datoiită faptului că în programele 
lor se îngrămădesc prea multe re
ferate și comunicări, făcute cîte- 
odată în pripă, ceea ce nu permite 
o dezbatere destul de aprofundată. 
Dar chiar dacă sesiunile amintite 
ar corespunde întocmai adevăratei 
lor meniri, ele nu pot constitui uni
cul cadru al schimbului de pă
reri și este firesc să ne gîndim și 
la alte mijloace mai operative, aș 
spune chiar mai puțin festive.

După părerea mea. deși trăiesc 
într-un oarecare anonimat, cercu
rile cadrelor didactice universita-

Dorina RÂDULESCU
Revine în fără și 

după doi ani plea
că din nou la Pa
ris.

numeroase expoziții în 
bucurîn- 

Răz-

pămîntul

adîncuri 
mai în- 

împliniri.

Expune la 
marile capitale ale lumii, 
du-se de aprecierile criticilor, 
boiul, ocupația germană și refugiul, 
moartea unor buni prieteni uciși de 
hitleriști, ani lungi de spaime și su
ferințe i-au zdruncinat sănătatea, in
troducând în viata și opera Iul o mare 
tristețe. VictO' Brauner nu se plîn- 
gea ; era ironic cu foamea și glumea 
cu lipsurile... 
scăpai (scrie 
în țară) dar 
consecințele, 
proastă. Nici 
frerupt cercetările și, în măsura po
sibilului, am lucrai într-una*.

Tn anii războiului, Victor Brauner 
se află în maquis. Pentru că pictorul 
s-a întîlnif cu luptătorul pe 
care ducea spre libertatea omenirii.

Ș; dacă pictura lui rămîne pentru 
majoritatea privitorilor neînțeleasă 
prin expresia ei. ciclul „Histoire du 
crime* — îndreptat contra hitleris- 
mului — dezlănțuie pasionat și con
vingător protestul său vehement îm
potriva dușmanilor libertății umane.

După război, într-o „carcasă fizică 
proastă”, cum mărturisește singur, își 
drămuiește clipele care se restrîng 
din ce tn ce. Dezlegat de orice gînd 
de succes sau glorie, Victor Brauner 
a dus-o multă vreme greu.

Recunoscut în numeroase țări ca un 
mare pictor, Victor Brauner a închis 
ochii pentru totdeauna fără certitu
dinea că drumul pe care a mers l-ar 
fi dus vreodată la o reală împlinire.

Artist dăruit în întregime artei, 
Victor Brauner este prezent în cele 
mai 'eprezentative galerii de pictură. 
Lucrările lui rămîn mărturia unei per
sonalități artistice originale adine 
frămîntafe în aspirația spre frumos.

re, create în ultimii ani, la care mă 
voi referi în mod deosebit în rîn- 
durile de față, oferă o atmosferă 
propice desfășurării unei activități 
cuprinzătoare. Drept argument a- 
duc exemplul unui cerc 
cunosc mai bine, cel de 
de la Universitatea din 
pe care-1 conduc de mai 
Acest cerc a dobîndit o 
fă valoroasă îndeosebi în prezen
tarea periodică a unor comunicări 
pe teme de specialitate, rod al 
studiilor pe care le întreprind 
membrii catedrei noastre In de
cursul timpului ne-am dat seama 
de necesitatea de a antrena la ac
tivitatea cercului și alte cadre di
dactice din învățământul tehnic su
perior, deoarece învățămîntul me
canicii la universitate este în pre
zent dator să aibă un contact ne
contenit verificat și confruntat cu 
învățămîntul mecanicii aplicate. 
Pe lîngă aceasta, am consi
derat util să antrenăm la dez
baterile noastre și specialiști din 
alte domenii, bunăoară, fizicieni, 
chimiști și chiar biologi, cu care 
am organizat ședințe comune de 
referate și comunicări, privind 
probleme importante ale mecani
cii în lumina celoi mai noi cuce
riri ale științei. Consider că ac
tivitatea cercului de mecanică a 
contribuit la elucidarea unor pro
bleme de specialitate controversa
te și, implicit, la perfecționarea

pe care-1 
mecanică 
București., 
mulți ani. 
experien-

pzegătirii cadrelor tinere, la fami
liarizarea lor cu climatul confrun
tărilor științifice.

în general vorbind, din păcate, 
pînă acum nu s-a studiat destul 
de aprofundat nici problema pro
blemelor acestor cercuri : direcția 
de activitate. Cred că pe lîngă 
referatele care cgntribuie la lărgi
rea orizontului de cunoștințe al 
participanților și la schimbul de in
formații științifice dintre cadrele di
dactice, aceste cercuri ar trebui 
să constituie și un mijloc perma
nent de stimulare a investigației 
științifice în scopul unei cunoaș
teri cît mai aprofundate a dome
niului de specialitate respectiv și, 
mai ales, al aducerii unor contri
buții originale la rezolvarea celor 
mai actuale probleme teoretice și 
practice. Pentru perfecționarea ac
tivității acestor cercuri, mi se pare 
deosebit de importantă crearea u- 
nei atmosfere de emulație și antre
nare la studiu și cercetare a tutu
ror cadrelor didactice. Cercurile 
și-ar putea înscrie bunăoară, în 
programele lor de activitate, ela
borarea unor lucrări originale de 
mare însemnătate teoretică și 
practică. Asemenea lucrări ar pu
tea fi supuse) unor discuții compe
tente, înainte de a fi prezentate în 
sesiuni științifice, simpozioane, 
organizate de diferite institute de 
învățămînt sau de cercetări. Consi
der că și proiectele unor teze de 
doctorat, la solicitarea autorilor, ar 
putea fi analizate în scopul îmbu
nătățirii lor, înainte de a fi sus
ținute în fața consiliilor de rigoare. 
Activitatea cercurilor cadrelor di
dactice ar mai putea cuprinde co
municări asupra rezultatelor unor 
lucrări experimentale de labora
tor, precum și dări de seamă 
referitoare la desfășurarea princi
palelor evenimente ale vieții știin
țifice sau a constatărilor efectuate 
de diferite cadre didactice în de
plasările de documentare, perfec
ționare și schimb de experiență 
din țară și de peste hotare. Dar 
cel mai important mi se pare ca 
aceste cercuri să oglindească roa
dele unei pasionante munci perso
nale de cercetare și de perfecțio
nare continuă, o apreciere colecti
vă, principială a rezultatelor obți
nute în scopul desăvîrșirii reci
proce.

„Totuși, cum vezi, am 
el imediat după război 
firește am suferit și eu 
Starea mea generală e 
o clipă nu mi-am în-

drumul

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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2. DOUĂ PORTRETE DE HOLBEIN
Hans Holbein — „cel Tî- 

năr’ — se naște la Aug
sburg, într-o familie de pic
tori, nu se știe bine dacă în 
1497 sau în 1498. Tatăl său 
era un pictor cunoscut în 
acel oraș. Din puținul ce se 
cunoaște din viața acestuia, 
se știe că avea încurcături 
bănești și că ducea o viafă 
nu prea ordonată. Este poa
te cauza pentru care în 1515 
cei doi copii ai săi, Ambro- 
zius, cel mai mare, și Hans, 
la vîrsfa de 18 ani, se insta
lează la Basel. Hans fusese 
însă bine pregătit de tatăl 
său, care făcuse din foarte 
tînărul său fiu un pictor re
marcabil. Nu rămîne însă 
mult la Basel, căci după doi 
ani îl găsim, tot în Elveția, 
la Lucerna, unde se remar
că mai ales ca picior mural, 
în opere de mari dimen
siuni. Unele din acestea de
corează inferioare de mari 
săli oficiale, altele fațadele 
caselor cu două și trei etaje, 
în picturi în culori sau în

Acad. prof. G. OPRESCU

grafit. Această primă fază a 
activitafii lui Holbein îi cîș- 
tigă renume și confirmă re- 
putafia sa de desenator, re
zultată și din opere de mici 
dimensiuni, în special admi
rabile portrete. Din neferici
re însă, din decorațiile mu
rale, de la Lucerna și mai 
tîrziu de la Basel, n-a rămas 
nimic, decîf unele descrieri 
în literatura timpului.

Reîntors la Basel, el ajun
ge curînd membru al cor
porației pictorilor și, ceva 
mai tîrziu, cetățean al ora
șului. Această parte germa
nică a Elveției nordice era 
în acea epocă o regiune de 
calm, favorabilă muncii, o 
oază fa(ă de Germania stră
bătută de tulburările legate 
de dezvoltarea mișcării lu
terane. Este și motivul pen
tru care găsim la Basel 
cîțiva din marii umaniști

cela-

pe 
ai

doilea portret, ele iatl 
chiar aspectul impresionant 
al unui buchet de flori 
albe.

Dacă primul portret ne 
surprinde prin armonia co
loritului și prin varietatea 
nuanțelor, cel de-al doilea 
este impresionant prin mo- 
nocronismul lui. El repre
zintă în haine de doliu, as
tăzi devenite aproape ne
gre, dar la început de un 
brun foarte închis, roșiatic, 
după moda italienească, pa 
fiica regelui Danemarcei, 
Christina care, la vîrsfa de 
11 ani, devenise sofia lui 
Francesco Sforza, ducele 
Milanului. Căsătoria a fost 
nenorocită, căci, după ce a 
dat naștere unui fiu, Chris
tina își pierde bărbatul, la 
doi ani 
dică la 
Hainele 
peră ca 
pînă jos 
mărefie incomparabilă.

Și în acest portret, ca de 
altfel în toafe portretele lui 
Holbein, ceea ce impresio
nează mai mult este obiec
tivitatea artistului în execu- 

care o 
este 
tim- 

fie 
în- 

, fie 
lui 
ce

epocii, între «Iții pe 
brul Erasm, cu care Holbein 
se împrietenește. Acestuia i 
se datorește un rol impor
tant în hotărîrea artistului de 
a merge în Anglia, unde îl 
aștepta un prieten influent 
al lui Erasm, Thomas Morus. 
Aceste prietenii explică mo
dul de gîndire și fendinfele 
cărora se supune Holbein 
pictînd.

Ca toți pictorii vremii, el 
începe prin tablouri reli- 

. gioase, dintre care cel mai 
semnificativ, pe drept bu- 
curîndu-se de o faimă uni
versală, este faimosul „Christ 
în mormînt", din Muzeul din 
Basel, o reprezentare de 
un realism sfîșietor, mer- 
gînd pînă aproape de ex
presionism.

Operele pe care le-am 
ales pentru a prezenta imen
sa autoritate de portretist a 
lui Holbein sînt două por
trete de femei, executate în 
perioada cînd el se stabi
lise definitiv în Anglia și 
devenise pictorul oficial al 
regelui Henric al Vlll-lea, 
adică după 1536. Ambele 
portrete au ca modele femei 
a căror existentă se leagă de 
cea a regelui Angliei. Pri
mul portret este cel al Janei 
Seymour, cea de a treia so
ție a regelui ; cel de-al doi
lea. al unei tinere prinfese, 
Christina de Danemarca, pe 
care regele ar fi dorit-o de 
soție.

Portretul Janei Seymour se 
găsește azi în Muzeul din 
Viena. Pictorul o reprezintă 
în admirabilul costum al e- 
pocii, plin de broderii 
splendide, multicolore, pe 
cap cu o coafa și ea bro
dată, cu gîtul și umerii goi, 
la gît cu o bijuterie de 
mare pref. Toate aceste 
detalii — deși numeroase, 
nici unul de prisos — sînt 
redate cu o măiestrie desă- 
vîrșită, care ne uimește ; 
la fel și fafa calmă, frumoa
să a reginei, mîinile ei îm
preunate. Este constatat că 
poate nici un alt artist din
tre marii portretiști n-a știut 
să redea ca Holbein mai 
plăcut și mai expresiv po
ziția mîinilor, detaliu care a 
dat multora de furcă. Și în 
acest portret, și în cel de-al 
doilea, mîinile sînt unul din 
elementele care atrag mai 
întîi atenția. în cel de-al

după căsătorie, a- 
vîrsfa de 13 ani. 
de doliu o aco- 
o mantie de sus și 
și dau tabloului o

u-

pos-

CHRISTINA DE DANEMARCA

CINEMATOGRAFE

JANE SEYMOUR

TEATRE

Comedia) : VEDERE DE PE POD — 17 | 
16, PATIMA ROȘIE — 19,30.
20.

din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : JUR
AI Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEI-

Din ciclul „Istoria crimei"Victor BRAUNER:

• Filarmonica de stat „G. Enescu” (la Ateneul Republicii Socialiste România) i 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor ; Anton Ciolan. Solist : Ștefan Ruha — 20.
• Sala Palatului : SFlNTUL MITICA BLAJINU (spectacol prezentat de Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra") — 19,30.
• Teatrul de operă si balet : BAL MASCAT — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — 19,30._
• Teatrul National „I. L. Cajaqiale" (sala _ ............-----------
20, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI -
• Teatrul de Comedie: FIZICIENII —
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
NAI.UL UNUI NEBUN — 20. (sala din str. 
MER - 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST ODATĂ... DOUA ORFELINE — 16, SONET 
PENTRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrapcea* : IDOLUL Șl ION ANAPODA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR I - 15,30, JOCUL IELELOR - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI - 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; PEȚITOAREA — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală si cinematografică „I. L. Caragiale* : N-A 
FOST ÎN ZADAR — 20.
© Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : MINA CU CINCI DEGETE —• 
20,30, (sala din str. Academiei) : AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI —- 20, 
(sala Victoria) ■ OMUL ZĂPEZILOR - 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Film „INIMA RECE" • 20,40 — Tele- 
encictopedia • 21,40 — Teatru în studio : MOARTEA BESSIEI SMITH de Eduard 
Albee O 23,00 — Telesport • 23,15 — Telejurnalul de noapte • 23,25 — Buletinul 
meteorologic • 23,30 — închiderea emisiunii.

ție. Impresia pe 
deșteaptă în privitor, i 
ca artistul domină tot 
pul obiectul executat, 
el o figură omenească, 
ir-un costum complicat, 
o bijuterie. Interesul 
este fixat spre ceea 
execută, fără alte preocu
pări, dețît de a reda la per
fecție ceea ce-și propune î 
opera trebuie să fie desă- 
vîrșită, și pentru a ajunge 
la această desăvîrșire, ar
tistul rămîne calm, s-ar pu
tea zice, rece. Ca și dese
nul, culoarea este exact 
cea necesară. Holbein pare 
astfel indiferent la volupta
tea coloritului pe care o 
simt alți mari artiști, ceea 
ce-l interesează este C' ar
monia tabloului să fi; de
plină și adevărată, -roiul 
fiind ieșit din luciditate, ve
dere clară și avînd ca rezultat 
o exprimare completă a 
realității. Ce stă la baza ta
blourilor sale este adevă
rul, nu frumusețea, ca 
italieni. Totul e simplu, 
iestuos, clar — suprem 
tural.

Aceste însușiri fac 
Holbein nu numai unul din 
cei mai vestiți pictori ger
mani, dar un mare nume 
al epocii sale, la începutul 
secolului al XVI-lea, în 
vremea Renașterii.

la
ma-
na-

din

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop s Patria — 8,30; ilș 
13,30; 16; 18,45; 21,15.
• RĂSCOALA — cinemascop : București (completare Tara 
Hațegului) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. Grivita — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Republica (com-
; 16,45, i8,45; 21.pletare Un bloc neobișnuit) — 10; 12: 14,45;
• DON QUIJOTE : Cinemateca : 10; 12; 14.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Luceafărul - 9,30;
18,30; 20,45.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Rahova 
fost salvați) — 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Capitol (completare Politețe) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Tonus -9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21. Modern — 10; 12; 15; 17; 19; 21 (la ambele completarea 
Pasiuni).
• TRANZIT — cinemascop : Festival (completare Plasma) — 

20,45, Feroviar (completare Reda- 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
(completare Tîrguri și iarmaroace) 

20,30, Lira (completare Vizita con- 
de stat în regiunea Crișana) —

(completare Au

10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
ți-ne viața) — 9,30; 11,45;
• TOM JONES : Victoria
— 9,30; 12.15; 15; 17,45; 
ducătorilor de partid și 
15; 17,45; 20,30
• UNCHIUL MEU: Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• DEPĂȘIREA : Lumina (completare Lucrările primei consfă
tuiri pe tară a lucrătorilor din construcții) — 9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 21.
• 800 LEGHE PE AMAZOANE : Union (completare Lucrările 
primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 
15.30; 18; 20.30
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10 dimineața.
• ANI CLOCOTITORI: Doina — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Arta — 10; 12 30: 15,30: 18, 20,30 (la ambele completarea 
Politețe), Clubul Uzinelor Republica (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat tn regiunea Crișana) — 15,30; 
17.30; 19,30.
• CĂLĂTORIE IMAGINARĂ — MUZEUL ZAMBACCIAN — 
ȘCOALA DE LA MERI — LINIȘTE — COMORI DE ARTĂ 
ROMANEASCĂ — INIMĂ MARE — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ 
Nr. 5/1965 : Timpuri Noi — 10—21 In continuare.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Giulești (completare Lucrările pri
mei consfătuiri ne tară a lucrătorilor din construcții) — 16; 
18,15: 20,30, Moșijor (completare Scoarțe populare) — 
18: 20.30.
® BEATA : înfrățirea între popoare — 10; 15,45; 18; 
Aurora — 9,45 I2i 14,15; 16.30; 18,45; 21 (la ambele 
pletarea Pîrvu Mutu-Zugravul).
• VVINNETOU - cirierqsscop (seria a Il-a) : Excelsior 
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Banat) - 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Dacia — 9.45—12,15 în 
continuare ; 15i 17,45; 20.30, Ferentari — 15,30; 18: 20,30.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Buzești —> 
16; 19.30
• ȘAH LA REGE : Cosmos (completare Adam și Eva tn Fiat
lUX) — 16; 18; 20.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : Bucegi — 10; 12,30; 
15,30; 18: 20,30 Flamura - 9.15, 11,30; 13,45: 16; 18.15: 
20.30 (la ambele completarea Rășinari), Gloria (completare 
Cînd soția e plecată) — 9; 11,15: 13,30: 16 ,18.30 ; 21, Flo- 
reasca (completare Ajutor, mă înec) — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20.30.
• FEMEIA TN HALAT: Unirea (completare Tîrguri și Iar
maroace) — 16; 18,15; 20,30
• IN PUSTIUL PATAGONIEI : Flacăra (completare Sărbători
rea Unirii Principatelor Române) — 15,30: 18; 20.30.
• GUSTUL MIERII : Vitan - 16; 18,15; 20,15
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE ? — cinema» 
scop : Miorița — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• ARȘIȚA — cinemascop : Munca (completare Pictorul din 
Praga) - 16; 18.15: 20,30.
• VANINA VANINT : Popular — 16; 18,15: 20,30, Volga — 10;
12.30; 15,30; 18: 20.30.
• FATA DIN JUNGLĂ : Cotroceni — 16, 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Viitorul 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Banat) — 15.30; 18; 20,30.
® TRAGEȚI IN STANISLAS ! : Colentina (completare Și 
acum... putină gimnastică) — 14: 16,15; 18,30; 20,45.
• BARCAGIUL — cinemascop : Melodia (completare Energia) 
—9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21.30.
• CRIMINALUL IN VACANTĂ — cinemascop : 
(comnletare Arme ale cunoașterii) — 15,30: 18; 20.
• OID SHATTERHAND — cinemascop! Drumul 
11; 15; 17.30; 20.
o CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE î : Pacea
18: 20,30
• ULTIMUL MILIARDAR : Crîngași (completare Adam șî Ev« 
în Fiat lux) — 16; 18; 20.

15,30;

20,15, 
com-

(com-

Progresul

Sării m

— 15.30;
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Cronica zilei
La invitația ministrului comer

țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, 
vineri a sosit în Capitală Philip 
Gunawardene, ministrul industriei 
și pescuitului din Ceylon, însoțit 
de secretarul general al acestui 
minister și de alte persoane ofi
ciale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, membri ai conducerii 
unor întreprinderi de comerț exte
rior din țara noastră.

Oaspetele va avea convorbiri 
privind dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

în cursul după-amiezii, ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, a primit pe Philip Guna
wardene, ministrul industriei și 
pescuitului din Ceylon, și persoa
nele care îl însoțesc.

★
Vineri dimineața, ministrul co

merțului al Suediei, Gunnar Lange, 
care se află în vizită în țara noas
tră, a fost oaspetele Rafinăriei de 
petrol de la Brazi. însoțit de Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, oaspetele a vi
zitat secțiile și instalațiile rafină
riei, primind explicații asupra pro
cesului de prelucrare a țițeiului. 
După-amiază, vizitînd Uzinele de 
tractoare din Brașov, Gunnar Lan
ge a dat o înaltă apreciere uzinei 
și tractoarelor românești cunoscute 
și solicitate în numeroase țări.

★
în orașul Săcele din regiunea 

Brașov a avut loc vineri o adunare 
populară consacrată celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist. Cu 
acest prilej, Ion Munteanu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc, a vor
bit despre realizările obținute de 
oamenii muncii din R. P. Ungară 
pe drumul construcției socialiste, 
în cuvîntul său, Iozsef Nemeth, se
cretar al ambasadei R. P. Ungare 
la București, a subliniat contribuția 
armatei române la lupta de elibe-

rare a Ungariei de sub jugul fas
cist. A rulat apoi filmul maghiar 
„Caporalul și alții".

★
Vineri dimineața, primarul ora

șului Bruxelles, Lucien Coore- 
mans, al orașului Anvers, Lode 
Craeybeckx, al orașului Gand, 
Emiel Claeys, și al orașului Liege, 
Maurice Destenay, care se află în 
țara noastră, au făcut o vizită la 
Grupul pentru relații de prietenie 
România-Belgia, din cadrul Marii 
Adunări Naționale. Oaspeții au 
fost primiți de Ion Pas, președin
tele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, și acad. Zaha- 
ria Stancu, vicepreședinte al 
Grupului pentru relații de priete
nie România-Belgia.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au asis
tat deputății C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, Elena Livezeanu șl Dumi
tru Popa, Ion Borca, vicepreședinte 
al Sfatului popular al orașului 
București, și alte persoane oficiale.

★
La invitația Comitetului Națio

nal pentru Apărarea Păcii, ne-au 
vizitat țara Jacqueline Dineen, se
cretara mișcării pentru pace din 
Canada, și Tima Tomash, membră 
a Organizației naționale „Femei 
luptați pentru pace !“ din S.U.A., 
membră în conducerea Organiza
ției pentru pace din California. 
Oaspetele au vizitat cartiere noi 
de locuințe și obiective social-cul- 
turale din Capitală și de pe Valea 
Prahovei, au avut întrevederi cu 
reprezentanți. ai mișcării pentru 
pace din România și au fost pri
mite la Consiliul Național al Fe
meilor unde au purtat convorbiri 
cu membrele consiliului.

★
Vineri dimineață a plecat la 

Stockholm o delegație de ziariști 
români care, la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe al Suediei 
și ca răspuns la vizita unei dele
gații de ziariști suedezi făcută la 
sfîrșitul anului trecut în Republica 
Socialistă România, va face o vizi
tă de documentare în Suedia. De
legația este condusă de tovarășul 
Dolgu Gheorghe, redactor șef ad
junct la revista „Viața Economi
că".

(Agerpres)

Localități fruntașe 
in întrecerea patriotică

Datorită activității desfășurate 
de sfaturile populare, de deputați 
care au antrenat mii și mii de 
cetățeni în întrecerea patriotică 
s-au obținut importante realizări 
în ce privește înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașelor și 
satelor.

Anul trecut au fost construite 
străzi și trotuare pe o suprafață 
de 4,5 milioane mp, au fost re
parate și întreținute drumuri pe 
o lungime de 23 000 km, s-au e- 
fectuat lucrări de reamenajare și 
întreținere de parcuri. Va
loarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică de către ma
sele largi de cetățeni în re
giunile țării se ridică la peste 
1,6 miliarde lei din care 702 mi
lioane lei numai la orașe. A-

nalizînd rezultatele obținute 
în întrecerea patriotică desfășu
rată între orașe și între comune 
în anul 1965, la propunerea Co
misiei centrale, Consiliul de Mi
niștri a acordat numeroase pre
mii localităților care s-au evi
dențiat în această direcție. Au 
fost premiate orașele regionale 
Tr. Severin — premiul I, Piatra- 
Neamț — premiul II, Rm. Vîlcea 
— premiul III și orașele raionale 
Pucioasa, regiunea Ploiești — 
premiul I, Odorhei regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară — pre
miul II și Vaslui, regiunea Iași — 
premiul III. De asemenea, au 
fost acordate mențiuni orașelor 
regionale Sibiu, Tg. Jiu și Cîm- 
pulung-Muscel, precum și orașe
lor raionale Drăgășani, Calafat și 
Oțelul Roșu. (Agerpres)

• în raionul 30 Decembrie din Capitală, pe strada Barbu 
Delavrancea nr. 17 și 18, s-a dat în folosință un nou cămin- 
spital. Noua unitate sanitară, cu o capacitate de 105 paturi, are 
asigurate condiții corespunzătoare de îngrijire și tratament.

în întîmpinarea aniversării partidului

DEMERSUL LUXEMBURGULUI
SI REFUZUL BONNULUI
7

Trimisul special al 
ziarului „LE MON
DE" a transmis din 
Luxemburg :

„Nu e în felul de a 
fi al oamenilor de aici 
să dramatizeze lucru
rile. Cu afîf mai sur
prinzător este să con- 
stați în ce măsură un 
eșec al unui demers 
diplomatic pe lingă 
Republica federală a 
pufuf să trezească a- 
minfiri frisie și să reîn
vie antipatii care n-au 
dispărut cu toful.

La 1 iulie anul tre
cut, guvernul marelui 
ducat a făcut o ulti
mă tentativă pentru a 
obține la Bonn luarea 
în considerație a re
vendicărilor celor în
rolați cu forța în 
Wehrmacht în cursul

celui de-al doilea 
război mondial. Respin
gerea memorandumului 
luxemburghez, pe te
meiul cîforva aliniate 
juridice, a făcut să se 
manifeste în convorbi
rile luxemburghezilor și 
în presa de aci o mî- 
nie pe care, de la 
război încoace, Germa
nia federală nu a mai 
înfîlnif-o.

Calificînd respinge
rea memorandumului 
ca un «cinism revoltă
tor» ziarul „Escher Ta- 
geblatf" a scris : «Noi 
am priceput că ve
cinul nostru n-a în
țeles nimic, n-a învă
țat nimic». Reacția o- 
mului de pe stradă este 
exprimată în cîteva cu
vinte folosite aici și 
în urmă cu douăzeci 
și cinci de ani : «Pru
sacii au rămas aceiași».

Luxemburghezii fără 
îndoială că nu au mij
loace de presiune in
ternațională, dar ceea 
ce îi lezează se referă 
la întreaga națiune : 
nu există o familie, 
aici, pe care drama lor 
să nu o afecteze. Erau 
12 031 pe lisfa germa
nă de recrutare în 
frecuful război. Trei 
mii au dezertat sau au 
evadat spre Spania și 
Londra, declanșînd, în 
același timp, asupra fa
miliilor lor îngrozitorul 
sistem de represiune 
colectivă a Sippen- 
haft-ului (răspunderea 
părinților) ; 3 500 au 
fost uciși pe front, unde 
acești soldați «prea pu
țin siguri» au fost an
gajați în mod sistema
tic. Proporția pierderi
lor, de 42 la sută, este 
deosebit de ridicată.

«Ni s-e dat, nouă 
care eram neutri și co
tropiți prin violarea 
drepturilor omului, o 
pătură, o pușcă și 
dreptul de a ne lăsa 
omorîfi sau schilodiți 
pentru „marea Germa
nie". Desigur că este o 
crimă de război carac
teristică» — afirmă 
președintele supravie
țuitorilor, Weirich. Or, 
germanii dau impresia 
că contestă aceasta.

Prestările vărsate e- 
fecfiv de Bonn (22 mi
lioane de mărci) nu 
au compensat decîf 
foarte parțial cheltuie
lile deja consimțite de 
Luxemburg în favoa
rea acestor invalizi.

Nemulțumiți și pu
țin dispuși să mai aș
tepte, luxemburghezii 
au organizat citeva 
manifestații cu inscrip
ții prea pufin amabile, 
cu prilejul vizitei can
celarului Erhard, în 
mai 1964. Cancelarul a 
consimțit să primească 
o delegație, promi- 
tîndu-i «o examinare 
binevoitoare» a do
leanțelor ei. Guvernul 
marelui ducat, astfel

încurajat, a solicitat 
din nou în urmă cu 
cîteva luni rezolvarea 
problemei, dar s-a lo
vit de un refuz.

Dacă autorităfile de 
la Bonn ar fi vrut să 
dea dovadă de un 
gest de bunăvoință — 
scrie ziarul parizian — 
posibilifăfile nu i-ar fi 
lipsit. Ministrul de 
stat, Pierre Werner, a 
deplîns la 10 martie, 
pe un fon destul de 
amar, atitudinea Bon
nului. în parlament o 
moțiune votată prin 
ridicare de mîini a invi
tat guvernul să «caute, 
dacă există mijloace, o 
rezolvare a problemei 
prinlr-o hotărîre juris- 
dicțională internațio
nală».

Vom vedea oare la 
Ha ga procesul straniu 
care va opune, pentru 
prima oară, o mică ța
ră cerînd despăgubiri 
morale și materiale 
succesorului fostului 
cotropitor? — se în
treabă ziarul, conchi- 
zînd : E regretabil că 
diplomația Bonnului 
n-a putut să evite pu
nerea unei asemenea 
probleme".

FOTBAL

In întîmpinarea celei de-a 45-a aniversări a partidului, la 
Casa de cultură din Bacău, actorii Teatrului de Stat, împreună 
cu interpreții de la Filarmonică și cu artiștii amatori din între
prinderi pregătesc poemul eroic „Slavă partidului" ; la Piatra 
Neamț s-a organizat o expoziție intitulată „Realizări ale parti
dului, oglindite in arta grafică", iar lă Roman una de pictură. 
Membrii celor trei cenacluri literare din orașele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, P. Neamț și Bacău, au alcătuit o culegere 
de versuri și montaje literare închinate partidului și patriei, 
sub titlul „Inscripții". în satele regiunii a început prima fază 
a concursului artistic regional „Slavă partidului".

Ia 5 925 m adincime

LA PUNCTUL DE ÎNGHEȚ

CUM S-AU COMPORTAT SEI.EC- 
ȚIONABILII 1 — întrebarea e firească; 
miercuri, în Capitală, selecționata 
Bi c>®șfiului (alcătuită, de fapt, din 
n arndrii lotului national) va primi re
plica echipei Budapestei, în care, de 
asemenea, vor juca cei mai valoroși 
fotbaliști maghiari. Antrenorii lotului 
român, Oană și Covaci, au cules la 
fafa locului sau din rapoartele obser
vatorilor federali date despre com
portarea selecfionabililor.

Din discuțiile cu selecționerii ar 
rezulta că în apărare principali pre
tendent se anunfa Popa, C. Dan, 
Hălmăgeanu, Mocanu. Ca portar va ti 
preferat probabil, M. lonescu, de
oarece : 1 — manifestă o revenire de 
formă ; 2 — ieșeanul Constantinescu a 
primit (e adevărat nu totdeauna din 
vina lui) șase goluri în partida de 
la Galafi. Zona de mijloc a terenului 
ar urma să fie dată în „paza" pere
chii Ghergheli — D. Popescu, cu 
condifia însă ca, în timpul rămas 
pînă la meciul cu Budapesta, primul 
să se refacă complet de pe urma în
tinderii suferite joi, iar cel de-al doi
lea să utilizeze mai mult șuturile pe 
poartă. Forță și precizie are ; îi mai 
trebuie... curaj. La înaintare, „cuplul 
central* Dridea — Badea va fi înca
drat de Pîrcălab (dreapta) și Sorin 
Avram (sfînga).

Desigur, acest „unsprezece" poate 
suferi unele modificări. De altfel și 
ceilalți membri ai lotului au o pre
gătire apropiată de componenții 
„echipei probabile".

Cu titlu informativ, menționăm că 
echipa Budapestei, ce ne va vizita 
săptămîna viitoare, a întrecut joi la 
Zurich formația elvețiană „Grasshop
pers”. Scor : 6—1 (2—1).

IMPRESII DE LA DERBI. — Cînd 
formația Rapidului a apărut pe teren 
cu mulți jucători tineri în locul titu
larilor indisponibili, victoria Petrolu
lui era pronosticată la un scor cate
goric de numeroșii săi suporteri, ca 
și de... cele cîteva mii de rapidișfi 
care și-au însoțit echipa la Ploiești. 
Pînă la urmă — se știe — lucrurile 
s-au petrecut cu totul altfel ; scorul 
minim de 1—0 se daforeșfe nu nu-

Ecouri 
la etapa 
a XVI-a 
mai jocului neconcludenf al înainta
șilor ploieșleni, ci și avînfului cu care 
tinerii jucători ai Rapidului au luptat 
alături de colegii lor mai experimen
tați. Sufletul apărării feroviare a foit, 
ca deobicei, C. Dan, admirat uneori 
chiar și de suporterii petroliști. Păcat 
însă că el și-a atras deopotrivă și 
dezaprobarea publicului din cauza 
unor intrări prea „bărbătești" și a 
unor clovnerii. Păstrarea unei atitu
dini cu adevărat sportive se pare că 
nu preocupă suficient pe conducă
torii ambelor echipe, manifestările de 
acest gen fiind frecvente și la alți ju
cători, ca Pahonțu și Moldoveana 
(Petrolul), Dumitriu II și Jamaischi 
(Rapid). în contrast, petrolistul Badea 
a fost un exemplu de calm și disci
plină, chiar și atunci cînd era „mar
cat" cu maximă strictețe. O dovadă 
elocventă că tensiunea meciurilo/ cu 
miză mare nu presupune abandonarea 
sportivității.

Ca orice derbi, meciul de la Plo
iești a atras foarte mulți spectatori. 
Dacă interesul acestora era îndrep
tățit, organizatorii nu aveau motive 
să vîndă bilete cu mult peste capa
citatea tribunelor. în asemenea con
diții, după 15—20 de minute unii 
spectatori au făcut calea întoarsă 
pentru a urmări meciul ...pe micul 
ecran.

În cîteva rînduri
• în cadrul sferturilor de finală ale 

turneului internațional de tenis,, de la 
Nisa, campionul României Ion Țiriac l-a 
învins cu 6—3, 6—2 pe cehoslovacul 
Holecek.

• Au fost stabilite datele jocurilor 
de volei dintre formațiile masculine Di- 
hamo București si Dukla Kolin (Ceho
slovacia) contind pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" : 9 apri
lie (București) și 23 aprilie (Kolin).

• Rezultate în semifinalele „Cupei 
Americii de Sud" la fotbal : Universi- 
dad Santiago-Penarol Montevideo 1—0; 
Boca Juniors-Guarani (Paraguay) 3—1.

Sonda 901, săpată de colectivul întreprinderii de foraje Tîrgu 
Cărbunești a ajuns la 5 425 m adîncime. Este cea mai mare 
adincime atinsă pînă acum de sondorii Olteniei.

Ieri, s-a des
chis în str. Bre- 
zoianu nr. 19 
din Capitala 
magazinul „Ac
variul''. Cum
părătorii vor 
găsi aici acva
rii, circa 20 de 
specii de pești 
exotici, diverse 
ustensile (filtre 
de apă, de aer, 
termostate, vi
bratoare etc.) 
plante acvati
ce, precum și 
hrană vie și 
uscată pentru 

pești
Foto : M. Cioc

Invitație la parada modei

In seara aceasta, în sala de marmură a C.C.Â., cu începere 
de la ora 18,30, organizațiile comerciale locale „Textila-2“ și 
„Confecția" din Capitală, împreună cu întreprinderile „Arta 
modei" și „Tînăra Gardă", vă invită la o paradă a modei pen
tru femei, adolescenți și bărbați. Ea va fi reluată în zilele de 
13 aprilie și 5 mai, în același loc și la aceeași oră.

* Casa de discuri „Electrecord" anunță apariția înregistrării 
integrale a operei „Rigoletto", cu contribuția soliștilor Tea
trului de Operă și balet : Nicolae Herlea, Magda Ianculescu, 
Ion Buzea, Nicolae Rafael, Nicolae Florei, Dorothea Palade, 
Valeria Savu, Dimitrie Scurtu, Jean Bănescu, Ștefan Petrescu, 
Dan Popescu.

• Astăzi, la Institutul de arte plastice „N. Grigorescu" str. 
Dr. Sion nr. 2 din Capitală se deschide expoziția de grafică 
a lui Nicolae Apostol.

LOTO
La tragerea din 1 aprilie 1966 au fost extrase din urnă următoa

rele numere : 22 23 25 64 66 42 75 79 78 55 Premii suplimentare : 
45 42 72 Fond de premii: 1 023 071 din care report suplimentar I 
86 290 lei.

Timpul probabil pentru următoarele trei zile : 3, 4 și 5 aprilie. 
Vremea în general călduroasă, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi 
locale, mai ales in vestul tării, Vînt potrivit din vest și sud-vest. 
Temperatura în scădere ușoară la siirșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 grade. 
Tn București: Vremea în general călduroasă, cu cer schimbător. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura în scădere ușoară la siirșitul inter
valului.

MONOGRAFIA
(Urmare din pag. I)

puse pe hîrtie, ca să 
zămînă pentru mai 
tîrziu. Am să încerc 
eu, măcar că duc lip
să de timp și oă nu 
sînt prea îndemîna- 
tic la scris.

Arătînd către cei 
care, dimpreună cu 
el, poartă grija ros
turilor comunei (se
cretarul de partid, di
rectorul școlii, preșe
dintele cooperativei 
agricole de produc
ție) adaugă, iar ei 
sînt de acord :

— Mă vor ajuta și 
tovarășii.

Verneștii sînt o a- 
șezare veche — do
vadă biserica a că
rei existență de vreo 
două sute de ani i-a 
dat dreptul să fie 
considerată monu
ment istoric. Cei mai 
mulți dintre locuitorii 
de astăzi Sînt urma
șii unor oameni care 
tot de pe atunci au 
întemeiat satul și nu 
s-au dezlipit de el, 
deși starea de robi îi 
îndemna uneori să-și 
ia lumea în cap. Au 
rămas totuși, au răb
dat. iar cînd nu mai 
puteau să îndure ne
cazul au pus mîna

pe furci, pe coase, 
pe topoare și și-au 
făcut dreptate. înain
tașii oamenilor cu 
care stau astăzi de 
vorbă și-au rostit cu
vîntul — un cuvînt 
greu — și tn răscoa
lele de ld 1888 și în 
acelea de la 1907. 
Prin tradiție orală s-a 
transmis înttlnirea 
strămoșilor lor cu 
domnitorul Cuza ca
re, de la Buzău, ar 
fi venit și aci, la 
Vernești.

Trei moșieri și cîți- 
va chiaburi aveau în 
stăpînirea lor, pînă 
la Eliberare, toată 
suprafața agricolă, 
oamenii trebuind s-o 
muncească și să ca
pete pentru truda lor 
doar atita cit să nu

se stingă de ilămîn- 
zire.

Denumirea dată de 
ei comunei s-a păs
trat, cu toate că, de-a 
lungul timpului, unii 
proprietari au vrut 
s-o schimbe, împru- 
mutîndu-i numele lor. 
Vernești — sună fru
mos 1 Alte sate, alte 
comune, din apropie
re și de mai departe 
din raza regiunii se 
chemau — așa le bo
tezaseră în bătaie de 
joc dregătorii, pro
prietarii — Ciumați, 
Degerați, Dărîmați, 
Miluiți.

Unele din aceste 
lucruri se știu. Altele 
încep să fie uitate. 
Se sting, rfnd pe rînd, 
martorii unor timpuri 
care e bine să iie

cunoscute pentru ca, 
în felul acesta, să fie 
înțeleasă mai bine, 
și prețuită, rînduirea 
socialistă. E bine să 
iie aduse la știința 
oamenilor de mîine 
și schimbările care 
se petrec în vremuri
le noastre, de la an 
la an și de la zi la zi.

Atunci am price
put ce voia să spu
nă tovarășul Ionită 
rostind și repetînd 
cuvîntul al cărui tîlc 
îmi scăpase la înce
put. Gîndul lui de-a 
alcătui, fără ambiția 
de-a o vedea tipări
tă, ci numai pentru 
folosința comunei, cu 
deosebire pentru ti
neretul de acum și 
pentru cel de mîine, 
o monografie, cu alte

cuvinte o evidență a 
trecutului și-a pre
zentului, completată 
pe măsura producerii 
altor înfăptuiri, mi 
se pare cu totul me
ritoriu.

Exemplul ar trebui 
sâ fie urmat și chiar 
generalizat — inte
lectualitatea fiecărei 
comune asumîndu-și 
această sarcină.

Pe temeiul lor, oa
menii cu pregătire de 
specialitate ar putea 
trece, în mod științi
fic, la întocmirea u- 
nor ample monogra
fii, întregindu-le pe 
cele existente — u- 
nele dintre acestea 
avînd semnificații 
care de mult nu mai 
reflectă viața nouă 
de astăzi.

Recentele incidente 
rasiale de la Watts 
au prilejuit uji șir de 
comentarii ale presei 
internaționale cu pri
vire la situația oame
nilor de culoare din 
S.U.A. Pe această 
temă, ziarul elvețian 
„DIE TAT“ constată 
următoarele:

„După gravele tul- 
b’urări din anul trecut, 
tocmai Watts-ul a de
venit un centru al stu
diului egalității între 
rase. Aici au fost puse 
în aplicare primele ac
țiuni ale programului 
social de luptă împo
triva sărăciei. Dar pen

tru oamenii din slums- 
urile*) ghefourilor, cel 
puțin pentru moment, 
acest program rămîna 
ceva îndepărtat.

Un focar deosebit de 
critic este Chicago și li
derul negrilor, Martin 
Luther King, a venit 
aici pentru a îndruma 
lupta sub lozinca «Să 
fie lichidate slums- 
urile». «Negrul a venit 
în nord spre a găsi o 
(ară a făgăduinței — a 
spus el. Atras de pro
misiunile unei vieți mai 
bune, el nu a găsit însă 
acea țară a belșugului,

•) Locuințe părăginite.

ci l-a așteptat soarta 
sărăciei. El a găsit nu 
țara făgăduinței, ci fa'9 
renunțărilor, discrimină
rii, disprețului. Negrul 
a nimerit în slums-uri 
pe punctul de a se nă
rui — în slums-urile din 
Chicago, din Harlem — 
la New York, din Watts 
— la Los Angeles».

Potrivit statisticilor, la 
Chicago peste 40 la 
sută din numărul fami
liilor de negri trăiesc 
în case improprii și plă
tesc lunar, în medie, cu 
10 dolari mai multă chi
rie decit albii care o- 
cupă locuințe similare. 
Fiecare a patra familie

de negri din acest oraș 
este nevoită să trăiască 
din asistenta socială. în 
pofida scăderii, pe sca
ră națională, a cifrelor 
referitoare la șomaj, 
aici, în rîndul negrilor, 
numărul șomerilor este 
de trei ori mai mare 
decît în rîndul albilor.

La Chicago vor înce
pe într-un viitor apro
piat fazele clasice ale 
luptei negrilor : de
monstrații de protest, 
boicoturi, greve, piche
te în fafa slums-urilor 
— toate acestea pînă 
cînd, potrivit cuvintelor 
lui Luther King — «vor 
dispare cătușele sără
ciei și nici un om dor
nic de muncă nu va 
mai fi nevoit să cutre
iere străzile în căuta
rea de locuri de mun

că inexistente, pînă 
cînd viețile schilodite 
din slums-urile înăbuși
toare se vor însănătoși 
și se vor reprofila». 
Frămînfările din ghe
tourile negrilor din nor
dul (ării — se spune 
în încheierea articolu
lui — constituie o ur
mare a dezvoltării so
ciale a unei societăți 
cu un înalf grad de 
industrializare, în care 
mase de oameni nu pot 
găsi securitate socială. 
Martin Luther King a 
arătat : «Negrul are si
tuația unui străin sărac 
care nu poate să țină 
pasul cu această socie
tate. în temperatura e- 
conomică a Americii, 
termometrul negrilor a 
scăzut la punctul de în
gheț Și indică o profun
dă depresiune»".

Lista de cîștiguri 
în obiecte

la depunerile pe librete de economii 
cu dobindă și ctștlguri 

TRAGEREA PE TRIMESTRUL 1/1966

2 țj)
S *îr>

Numărul 
libretului 

cistiq.

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 7 694 10 000
1 123 805 10 000
1 390 751 10 000
1 399 033 10 000
1 569 754 10 000
1 746 722 10 000
1 818 528 10 000
1 1 108 224 10 000
1 1 206 144 10 000
t 1 552 751

Terminația 
libretului 
cîștiqător

10 000 100 000

18 39 930 5 000
18 56 140 5 000
18 87 995 5 000 270 000

180 4 359 2 000
180 8 623 2 000 720 000
180 2 174 1 000
180 2 290 1 000
180 5 423 1 000 540 000
180 6 057 500
180 6 178 500
180 8718 500
180 8 794 500
180 9 105 .500 450 000

1 864 Total cîștiguri 2 080 000

Titularii libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot a- 
lege, în cadrul listei stabilite și în 
limita valorii cîștigurilor ce li se cu
vin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale de economii de care depind 
unitățile care au emis libretele cu do- 
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți.

Diferentele în plus sau in minus între 
valoarea cîștigurilor se lichidează in 
numerar, la înminarea obiectelor.

LISTA

cu terminațiile numerelor ciștigătoare 
și procentele de cîștiguri la libretele 
de economii cu cîștiguri, ieșite la sorți 

Ia tragerea pe TRIMESTRUL 1/1966

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele 
de ciștig

338 250%
119 200»/»
053 too®/»
917 50%
265 25%
484 25%
497 25»/»
505 25%
553 25»/«
618 25»/»
639 25%
701 25»,'o
754 25%
802 25%
880 25»/»

Calcularea si înscrierea cîștigurilor în 
librete se face de către casele raionale 
de economii, după normele stabilite prin 
regulament.

Alfabetul din Bamako
Un grup internațional de 

lingviști, care s-au întrunit la Ba
mako la începutul lunii martie, au 
dotat cele șase limbi mari din ves
tul african cu un alfabet — cu ca
ractere latine — unificat, rațio
nal și practic. Alfabetul celor șase 
limbi va fi aproape identic, limbi
le peul, haoussa, tamasheq și son- 
ghay avind în total opt litere su
plimentare. Cu ajutorul noului al
fabet se va putea transcrie o mare 
parte a literaturii arabe, iar pe de 
altă parte se vor putea folosi lim
bile naționale pentru alfabetiza
rea aduitilor și organizarea învă- 
țămîntului elementar.

Prima facultate 
de medicină

O descoperire recentă a per
mis doctorului Malmoud Awad, 
șeful secției arheologie, de la 
universitatea din Alexandria, să 
anunțe că prima facultate de me
dicină din lume a fost creată în 
Alexandria de către Ptolomeu I 
regele Egiptului între anii 
305—285 î.e.n.

înregistrator automat 
al stării bolnavilor

„Monitor" este numele unui nou 
aparat creat de Institutul national de 
cercetări medicale din Londra. A- 
paratul informează automat pe me

dici despre orice schimbare surve
nită în starea pacienților. Monito
rul, care este purtat pe piept cu a- 
jutorul unor bretele, are dispozitive 
speciale care supraveghează conti
nuu temperatura, respirația, pulsul 
și presiunea arterială a bolnavului. 
Dacă starea pacientului se înrăută
țește, monitorul cheamă el însuși 
medicul. Pînă acum, cîteva spitale 
britanice au fost înzestrate cu ase
menea aparate.

Reîntoarcerea la birjă ?
Statisticienii francezi au calcu

lat că la sfîrșitul secolului trecut 
birjele circulau pe străzile Pari
sului cu o viteză de 9 kilometri 
pe oră. Astăzi, viteza medie de 
deplasare a unui automobil pe a- 
celași itinerar nu depășește, da
torită aglomerației, 7 kilometri pe 
oră. De aici șt întrebarea: este 
oare cazul să se revină la arhai
cul mijloc de locomoție cu cai?

Sistem artificial
de vorbire

Werner Wiepon, dentist vest- 
german, a inventat un sistem ar
tificial de vorbit. Este vorba de 
o dantură artificială care, apli
cată pe maxilarul superior, per
mite rostirea cuvintelor de către 
persoanele care și-au pierdut uzul 
coardelor vocale. Aparatul con
stă dintr-o diafragmă cu vibra
ții electromagnetice acționată de 
o baterie în miniatură și de un 
mic oscilator de buzunar.

Giuseppina și Santina Foglia, foste gemene siameze, operate 
cu succes in Italia in luna mai 1965, frecventează acum 
școala ți obțin rezultate bune la învățătură. In fotografie : 

cele două surori în timpul unei lecții
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Turcia a interzis avioanelor GUVERNULUI

99U-2“ folosirea teritoriului său FINLANDEZ
Nemulțumirile țărilor

■> ->

în curs de
ANKARA 1 

cia a interzis 
cane'„U-2“, destinate misiunilor de 
spionaj, să mai folosească bazele 
aeriene de pe teritoriul său, trans
mite agenția Associated Press, ci
tind declarația unei oficialități 
guvernamentale turce. Guvernul 
turc, continuă agenția, a cerut Wa
shingtonului revizuirea unor as
pecte politice și militare ale acor-

(Agerpres). — Tur
ca avioanele ameri-

sedurilor bilaterale și în prezent 
desfășoară tratative în capitalele 
celor două țări în vederea acestui 
lucru.

Ziarul turc „Hurriyet" s-a referit 
vineri la aceste măsuri relevînd 
ele au fost adoptate ca urmare 
puternicei presiuni exercitate 
opoziție și a criticilor apărute 
presă privitoare la primejdia
care se expune Turcia permițînd 
folosirea teritoriului ei pentru ac
țiuni de spionaj împotriva altor 
țări.

că 
a 

de 
în 
la

CORESPONDENTĂ 
DIN LONDRA

LABURIȘTII 
ClSTIGĂTORI J

Tn-

HELSINKI 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, l-a primit pe Rafael 
Paasio, președintele Partidului so
cial-democrat, însărcinat cu for
marea noului guvern, cu care a 
discutat rezultatele unui sondaj 
neoficial. întreprins de acesta din 
urmă, în problema formării unui 
guvern pe o bază parlamentară 
largă.

Paasio a comunicat că Partidul 
social-democrat, Partidul de cen
tru, Uniunea social-democrată a 
muncitorilor și micilor agricultori 
au manifestat o atitudine receptivă 
față de această propunere. Parti
dul de coaliție, Partidul liberal 
popular și Partidul popular sue
dez au avut o atitudine negativă.

După cum informează ziarul 
„Suonmenaa", președintele repu
blicii și președintele Partidului so
cial-democrat au convenit să ami
ne soluționarea problemei formării 
noului guvern pînă la începerea 
lucrărilor noului parlament, adică 
pînă la 14 aprilie.

IN ALEGERI
Rezultatele, încă neoficiale ale a- 

legerilor parlamentare desfășurate 
joi în Anglia, sînt următoarele :

Laburiști 364 mandate (cu 50 
mai mult decît în parlamentul pre
cedent).

Conservatori 252 mandate (față 
de 303 in camera precedentă).

Liberali 12 mandate (față de 10). 
Republicanii laburiști iriandezi 1 

mandat.
Un loc revine speakerului (pre

ședintelui) Camerei Comunelor ca
re, neavînd drept de vot decît în 
caz de balotaj, nu are practic a- 
partenență politică.

Rezultatele anunțate permit să se 
vorbească despre victoria laburistă 
în alegeri, „cea mai mare victorie 
obținută de vreun partid în timp de 
pace după 1906’ — cum a califi
cat-o, încă în cursul nopții de joi 
spre vineri, Harold Wilson vorbind 
la televiziune.

In ce-i privește pe conservatori, 
în cercurile politice de aici se a- 
preciază că înfrîngerea suferită în 
alegeri arată necesitatea unei înnoiri 
a politicii partidului. Șeful partidu
lui, Edward Heath, a declarat că „se 
impune o reformă viguroasă de 
s’rucfură”.

Printre rezultatele pe circumscrip
ții, demn de menționat este în pri
mul rînd cel obținut de Patrick 
Gordon Walker, care pierduse suc
cesiv două alegeri parțiale și fusese 
nevoit să părăsească postul de mi
nistru de externe. Candidînd din 
nou la Leyton, de data aceasta el 
a cîștigaf mandatul de deputat cu 
o majoritate comodă de peste 8 000 
voturi. Se remarcă de altfel faptul că 
laburiștii și-au văzut mult mărite a- 
vansurile de voturi înregistrate încă 
în alegerile din 1964. Primul minis
tru a înregistrat o majoritate de a- 
proape 21 000 voturi, cu 2 000 mai 
mult decît în alegerile din 1964, în 
timp ce adversarul său direct, Ed
ward Heath, și-a văzut redusă ma
joritatea în circumscripția în care a 
candidat cu același număr de vo
turi.

In rîndurile partidului conserva
tor se resimt și alto lovituri ca, de 
exemplu, înfrîngerea unor persona
lități de frunte ca Henry Brooke, 
fost ministru de interne, Julian 
Amery, fost ministru al aviației și șef 
al aripii de dreapta în partidul 
conservator, Peter Thorneycroft, 
Christopher Soames și alții. Candi
date liberali, deși au reușit să cîș- 
tige patru locuri pierzînd numai 
unul, și-au exprimat în general de
cepția față de numărul total de vo
turi mai redus decît l-au avut în 
ultimele alegeri. Cei ce analizează 
acum această situație sînt de pă
rere că ea s-ar putea datora unei 
ușoare deplasări a voturilor libera
le în favoarea candidaților laburiști.

Voturile exprimate 
partidului comunist, așa 
anunțat î --------- ’
fr.» de

Prin 
vernul 
dificila 
Camera Comunelor, cu numai 
locuri în plus față de opoziție.

Intreăga presă engleză de vineri 
acordă spații ample alegerilor. Alîf 
ziarele conservatoare, cît și cele li
berale, recunosc succesul partidu
lui laburist. Ziarul „Daily Mail”, con
servator, notează că deplasarea vo
turilor în favoarea laburiștilor a a- 
tins un procent de aproximativ 13 
la sută. „Sketch*, conservator, scrie 
că „victoriile laburiștilor se succed 
înfr-un ritm accelerat*. „Daily Te
legraph*, conservator, apreciază 
majoritatea probabilă pe care o vor 
deține laburiștii în Camera Comu
nelor la 131 locuri. Ziarul liberal 
„Guardian’ recunoaște victoria lui 
Harold Wilson și a partidului său, 
dar menționează că, chiar dacă la
buriștii vor porni la realizarea pro
gramului lor, aceasta nu însemnă 
că viitorul se prezintă prea strălucit. 
Laburiștii trebuie să facă față unei 
situații dificile în domeniile econo
mic și financiar, cîf și unor proble
me de politică externă.

Migrația 
forței de muncă 
vest - europene

GENEVA 1 (Agerpres). •
tr-un studiu dat publicității de 
Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Europa se arată că în perioa
da 1960—1965 creșterea numărului 
muncitorilor emigrați din țările 
Europei occidentale în căutare de 
lucru a depășit anual cifra de 
500 000. Numărul total al acestora 
a fost în perioada amintită de 
aproximativ 5 milioane. Numărul 
emigranților italieni a fost anul 
trecut de 1,5 milioane, dintre care 
500 000 numai îh Elveția, 372 000 
în R.F.G. și 340 000 în Franța. Po
trivit cifrelor, în R.F.G. se află cei 
mai mulți muncitori imigranți. 
Numărul mare al imigranților 
străini pe piața vest-germană a 
muncii constituie o sursă ieftină 
de forță de muncă.

AMBASADORUL

ROMÂNIM PRIMIT

DL REGINA ANGLIEI

LONDRA 1 (Agerpres). — Vineri 
aprilie, regina Elisabeta a Il-a 
primit în audiență pe ambasado

rul Republicii Socialiste România 
la Londra, Al. Lăzăreanu, în le
gătură cu apropiata plecare defi
nitivă a acestuia din Marea Bri- 
tanie.

i 
a

GENEVA 1 (Agerpres). — Cea 
de-a 23-a sesiune a G.A.T.T. (A- 
cordul general pentru tarife și co
merț), care își continuă lucrările la 
Geneva, a prilejuit în ședința de 
joi numeroase proteste ale unor 
țări în curs de dezvoltare, care se 
consideră prejudiciate în interesele 
lor de țările industrializate. La a- 
ceastă ședință, care a dezbătut un 
raport al Comisiei G.A.T.T. pentru 
textilele din bumbac, șeful dele
gației S.U.A., Henry P. Brodie, a 
declarat, printre altele, că acordul 
G.A.T.T. pe termen lung din 1962 
privind comerțul internațional în 
domeniul textilelor din bumbac, 
acord care expiră în 1967, repre
zintă „calea cea mai practică de 
promovare a comerțului inter
național în acest domeniu".

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare, membre ale G.A.T.T., 
exportatoare de textile din bum
bac, printre care Turcia, Izraelul, 
India, Pakistanul, Spania și-au ex
primat însă serioase nemulțumiri 
în legătură cu faptul că din oc
tombrie 1962, de cînd a intrat în 
vigoare acest acord, ritmul expor
turilor lor de textile din bumbac a 
scăzut simțitor în comparație cu 
perioada 1950—1960. Ei au arătat 
că interesele de export ale țărilor 
în curs de dezvoltare sînt dezavan
tajate de felul în care țările indus
trializate dezvoltă propria lor in
dustrie de textile din bumbac. 
După cum a declarat purtătorul de 
cuvînt al G.A.T.T. după ședința de 
joi, reprezentanții țărilor mențio
nate au atacat prevederile G.A.T.T . 
acordind țărilor dezvoltate dreptul 
de a controla sau restrînge după 
bunul lor plac importurile din ță
rile în curs de dezvoltare.

Aceste nemulțumiri, care se a- 
daugă la dificultățile ivite în ca-

dezvoltare

CORESPONDENȚA

drul actualei conferințe G.A.T.T. 
în legătură cu negocierile „run
dei Kennedy" și cu disensiunile 
dintre membrii Pieței comune, pro
voacă, după cum transmit agențiile 
occidentale, temeri în legătură cu 
un serios impas al conferinței.

în favoarea 
cum s-a 

în cursul serii, depășeau ci- 
55 160. 
rezultatele alegerilor, 
laburist se vede ieșit 

sifuafie pe care o avea

gu- 
din 

în 
trei

Liviu RODESCU

zidurile proprietății stăpînului, pl-

Fotografia de mai sus nu reprezintă un răufăcător în lanțuri. Obiectivul aparatului de luat vederi al italia
nului F. Quilici a imortalizat pe peliculă o dureroasă realitate din regiunea de nord a Voltei Superioare : 
femei ținute în stare de sclavie. Ori de cîte ori sînt trimise dincolo de

cioarele le sînt ferecate

COMUNICAT CEHOSLOVACA - SUEDEZ
PRAGA 1 (Agerpres). — A fost 

dat publicității comunicatul cu pri
vire la vizita făcută în R. S. Ce
hoslovacă de ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Torsten Nilsson. 
In comunicat se arată că Nilsson a 
avut întrevederi cu V. David, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, fiind primit, de ase
menea, de O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului. J. Kriz, vice
președinte al Consiliului Național 
Slovac, precum și de F. Hamouz,

ministrul comerțului exterior al 
R S. Cehoslovace.

între miniștrii afacerilor externe 
ai R. S. Cehoslovace și Suediei a 
avut loc un schimb de păreri în 
probleme internaționale, precum și 
în probleme referitoare la relațiile 
dintre cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre Ceho
slovacia și Suedia se dezvoltă în 
spiritul prieteniei și înțelegerii re
ciproce.

Maltratarea unor lideri ai mișcărilor africane
Ghanade eliberare aflați in

CAIRO 1 (Agerpres). — Secreta
riatul permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și A- 
fricii a dat publicității joi o decla
rație în care se arată că a primit 
plîngeri din partea unor mișcări 
de eliberare națională din Africa 
în legătură cu maltratarea
brilor lor aflați în momentul 
față în Ghana. Studenții care pri-

mem- 
de

miseră burse din partea guvernu
lui Nkrumah au fost expulzați, iar 
unii dintre ei supuși persecuției și 
torturilor. In plîngerile mișcărilor 
de eliberare națională, se mențio
nează, de asemenea, că unii dintre 
liderii lor, ce se refugiaseră în 
Ghana, zac în închisori sau au fost 
predați autorităților reacționare 
din țările lor.
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DIN PARIS

In ajunul
sesiunii
parlamentare

Sîmbătă se deschide sesiunea 
parlamentară — prima după 
alegerile prezidențiale care au avut 
loc în luna decembrie. Potrivit tra
diției, primele zile vor fi ocupate 
afît în Adunarea Națională, cît și în 
Senat cu lucrările de alegere a or
ganelor de conducere, a comisi
ilor parlamentare și a birourilor — 
ceea ce va face ca activitatea efec
tivă să înceapă abia la 13 aprilie. 
La această dată, primul ministru, 
Georges Pompidou, urmează să 
prezinte în fața deputaților o de
clarație guvernamentală de 
generală, care va prilejui 
dezbatere în special asupra 
guvernului privind măsurile 
angajare față de N.A.T.O.

Dezbaterea acestei probleme 
anunță controversată. Partidul 
cialist (S.F.I.O.) se pregătește să 
pună o moțiune de cenzură, în le
gătură cu politica guvernului față 
de N.A.T.O. Criticînd această poli
tică, socialiștii — așa cum au ară
tat în comunicatul publicat după 
ședința comitetului de conducere 
al partidului — deși recunosc nece
sitatea reorganizării N.A.T.O., con
sideră totuși „indispensabilă inte
grarea la maximum a forțelor sale 
și nu disocierea lor*.

în ceea ce privește Partidul Co
munist Francez, el nu împărtășește 
acest punct de vedere și, pornind 
de la caracterul blocului atlantic ca 
instrument al încordării internațio
nale, apreciază măsurile luate de 
guvernul francez ca „pozitive’. în- 
tr-un articol consacrat acestei pro
bleme, ziarul „L’Humanife’ a scris : 
„Oricare ar fi substratul diploma
ției gaulliste, noi nu ezităm să a- 
probăm acești primi pași, oricîf de 
timizi ar fi, către soluții care sînt 
conforme cu interesele Franței, ale 
păcii și cu spiritul vremii’. De aici, 
hotărîrea P.C.F. de a nu sprijini 
moțiunea de cenzură a socialiștilor. 
Tnfr-un editorial publicat vineri în 
ziarul „L'Humanife*, Etienne Fajon, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, criticînd moțiunea de cen
zură depusă de Partidul socialist 
(S.F.I.O.), scrie : „Măsurile luate de 
actualul guvern în ce privește 
N.A.T.O. au fost determinate de ra
portul de forțe pe arena interna
țională și de dezvoltarea contradic
țiilor interne ale lumii capitaliste. 
Nimeni să nu se aștepte ca noi să 
le condamnăm’. Editorialul aprecia
ză că „o moțiune de cenzură care 
condamnă acest aspect pozitiv al 
politicii guvernului va fi sprijinită 
fără rezerve doar de cercurile reac
ționare și de partizanii S.U.A., dar 
ea nu va putea avea în același 
timp și sprijinul comuniștilor*.

politică 
o largă 
hotărîrii 
de dez-

se 
so- 
de-

Al. GHEORGHIU

1 aprilie 1966.

Hotelul „Victoria" din Saigon, în care erau Incartlrulțl pesta 200 de ofi
țeri ai forțelor militare aeriene și maritime ale S.U.A., a fost serios ava
riat — după cum arată imaginea de mai sus — de explozia unei bombe 
plasate de către patrioți sud-vietnamezi. Corespondentul agenției „France 
Presse"relatează 
ne au fost ucise

de la fața locului că, în urma exploziei, șapte persoa- 
lar 124 rănite, din care cea mai mate parte americani

Hue contra Saigon
• STARE DE 

ÎMPOTRIVA
SAIGON 1 (Ager

pres). — „De vineri di
mineața, orașul Hue 
etle tn stare de rebe
liune flagrantă împotri
va guvernului de la Sai
gon", transmite cores
pondentul agenției 
France Presse din capi
tala sud-vietnameză. 
Generalul Pham Xuan 
Chieu, secretarul gene
ral al direcforatului mi
litar de la Saigon, a 
treia personalitate a re
gimului, se află sub pa
ză, cu domiciliu forțat 
la Hue, după eșecul mi-

REBELIUNE 
GUVERNULUI

FLAGRANTĂ

siunii cu care a fost în
sărcinat de guvern pe 
lîngă generalul Nguyen 
Chanh Thi, fost coman- 
dant-șef al regiunii I 
militare a forțelor arma
te saigoneze.

Generalul Thi fusese 
invitat joi seara de 
Chieu la Da Nang pen
tru a discuta situația în
cordată creată în ulti
mele zile în această re
giune. Cum Thi a refu
zat să vină, generalul 
Chieu s-a deplasat per
sonal la Hue. Vineri di
mineața el a constatat

însă că reședința gu
vernamentală din oraș, 
în care el petrecuse 
noaptea, era blocată de 
autobuze și de cîfeva 
mii de persoane, întru
nite la chemarea stu
denților. După ce l-au 
pus înfr-o postură umi
litoare pe reprezentan
tul guvernului de la 
Saigon, studenții au 
hofărît să-l găzduiască 
pe „oaspete' în clădi
rea în care se află se
diul mișcării lor, pej’ru 
o perioadă ,.^defi
nită’.

REPUBLICA DOMINICANĂ

CONSILIUL ELECTORAL
RESPINGE AMESTECUL
IN VIITOARELE ALEGERI

SANTO DOMINGO 1 (Ager
pres). — Consiliul electoral central 
din Republica Dominicană, care a 
fost însărcinat de guvernul provi
zoriu al președintelui Garcia Go
doy să asigure buna desfășurare a 
alegerilor de la 1 iunie, a înaintat 
un protest energic Organizației 
Statelor Americane în legătură cu 
planurile acesteia de a trimite ob
servatori la alegeri. Această ac
țiune a fost întreprinsă după ce 
reprezentantul S.U.A. în Comisia

CENTRAL
0. S. A.

tripartită a 
Dominicană 
zația Statelor Americane va tri
mite 75 de „inspectori" și „contro
lori" pentru „a ajuta Consilv,' 
lectoral central" în pregătit», k 
buna desfășurare a alegerilor."-(n 
protestul înaintat se subliniază că 
hotărîrea O.S.A. reprezintă nu nu
mai o violare a puterilor acordate 
membrilor Consiliului electoral 
central, ci și un amestec flagrant 
în afacerile interne ale Republicii 
Dominicane.

O.S.A. din Republica 
a anunțat că Organi-

e-
Și

încordare la Rio de Janeiro
DETAȘAMENTE DE POLITIE9 ’

STRATEGICE DIN ORAȘ
(Agerpres).RIO DE JANEIRO 1

Numeroase detașamente ale poliției 
militare, puternic înarmate, au o- 
cupat poziție noaptea trecută în 
piețele și principalele puncte stra
tegice ale orașului Rio de Janeiro. 
Guvernul a recurs la această mă
sură pentru a preveni o manifes
tație a studenților din Guanabara, 
care au hotărît să organizeze „un 
marș de doliu" cu ocazia celei de-a 
doua aniversări a actului prin care 
președintele Castelo Branco a pre
luat puterea politică în Brazilia, 
după răsturnarea fostului președin
te Joao Goulart.

Heferindu-se la starea de ten
siune care domnește in această

AU OCUPAT PUNCTE

țară, agenția France Presse rela
tează că la doi ani după instaura
rea actualului regim militar și cu 
șapte luni inainte de alegerile pre
zidențiale, Brazilia nu cunoaște 
încă o viață politică normală. Ne
siguranței politice i se adaugă și o 
situație economică instabilă, mar
cată de inflația cronică ce afectea
ză toate sectoarele vieții economi
ce și sociale.

g BELGRAD. Piotr Jaroszewicz, 
” vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a sosit la 1 
aprilie la Belgrad într-o vizită de 
două zile, la invitația lui Boris 
Kraiger, vicepreședintele Vecei 
Executive Federale.

g SALONIC. La Salonic se desfășoară săptămîna filmului româ
nesc. La spectacolul de gală a fost prezentat filmul „Pădurea spin- 

zuraților". Luînd cuvîntul cu acest prilej, P. Zanas, directorul gene
ral al Tîrgului internațional de la Salonic, a vorbit despre realizările 
cinematografiei românești.

na MOSCOVA. Filmul pentru televiziune ,,Lenin în Elveția*, realizat 
™ de regizorul Grigori Alexandrov, a fost prezentat ziariștilor. Filmul 
cuprinde o perioadă de aproape opt ani din timpul emigrației lui Lenin 
în Elveția și se termină cu episoadele din anii care au precedat primul 
lăzboi mondial. La realizarea filmului său G. Alexandrov a folosit 
documente cinematografice din arhive și numeroase fotografii unice.

BBj WASHINGTON. Tribunalul federal din Washington a ordonat înce- 
" tarea grevei lucrătorilor din transportul feroviar, declarată joi. Tri
bunalul a intervenit la cererea proprietarilor de căi ferate. Tribunalul a 
declarat că în condițiile războiului dus de S.U.A. în Vietnam nu este 
permisă greva.

M BELGRAD. La Zagreb au luat sfîrșit festivitățile prilejuite de împlî- 
“ nirea a 130 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Ilirske 
Narodne Novine", editat de mișcarea ilirică pentru renașterea națională 
a Croației.

M NICOSIA. Vineri a avut Ioc Ia 
Nicosia o paradă militară, or

ganizată cu prilejul 
11 ani de la luptele 
nizația Națională de 
Libertatea Ciprului).

■ PARIS. Joi, în patru localități
Giiltii Havrhic cimulfan

aniversării a
EOKA (Orga-
Luptă pentru

de armistițiu 
din Coreea

g BERLIN. între Academia ger- 
— mană de științe din Berlin și 
Academia de știinte din China a 
fost semnat un plan de activitate cu 
privire la colaborarea științifică 
dintre cele două academii.

M BUENOS AIRES. Ploile tor.en- 
“ țiale care au căzut în ultime
le două zile asupra provinciilor din 
sudul Argentinei au provocat, po
trivit unor date provizorii, moartea 
a 14 persoane. Comunicațiile cu 
provinciile Neuguen și Rio Negro 
au fost întrerupte.

i muncitorești din împrejurimile Pari- 
— suini s-au deschis simultan cele patru congrese ale organioțiilor ti
neretului comunist francez: Uniunea Tineretului Comunist (la Saint 
Denis), Uniunea studenților comuniști (la Nanterre), Uniunea tinerelor 
fete din Franța (la Choisy le Roy) și Uniunea tineretului agricol (la 
Bezons).

Protestul părții 
coreeano - chineze

PHENIAN 1 (Agerpres). — La 30 
martie a avut loc la Panmunjon 
ședința secretarilor Comisiei mili
tare de armistițiu din Coreea, la 
care partea coreeano-chineză a 
protestat împotriva recentelor vio
lări ale acordului de armistițiu de 
către partea americană. în cadrul 
ședinței, secretarul părții coreeano- 
chineze a arătat că partea ameri
cană a deschis focul în direcția 
sectorului coreeano-chinez al 
nei demilitarizate, iar între 
27 martie a introdus în mod : 
în zona demilitarizată arme 
și automate și a încercat să 
coare personal înarmat în sectorul 
coreeano-chinez al zonei demilita
rizate. Secretarul părții coreeano- 
chineze a avertizat partea ameri
cană că asemenea acțiuni ar putea 
crea o situație încordată în zona 
demilitarizată și provoca neînțele
geri grave intre cele două părți.

zo- 
10 și 

ilegal 
grele 
stre-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorll voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


